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ژمارە دیاریی

ژمارە دیاریی
كوردكی یكەنگ

یكجار  ب (نووسرۆژنام) ئمجارەی دیاریی
كۆتایی و سرەتا گۆڤاركی و رۆژنام دوو
دەگرت، خۆ حموود لخ مش سردەمكی
ــارەی ژم لــم رۆژنــامــیــش م ســدانــانــی ئــ
كی ھر وەیش بم ئاوەھا و گۆڤارەكماندا

.یھ خۆی ھۆكاری و ھۆ و

ھق. بانگی ـ ١
كۆن رنووسی ب حق، بانگی ھق/ بانگی
كر یھ حق)، (بانك نووسراوە دەبینن وەكو
دواوە، لی نووسیوە و ل سری جۆرك ب و
ئم (ئــدمــۆنــدس) ــر ھــمــووان زووت ــارە ل دی
وای پناسیكی ناساندووین، پ رۆژنامیی
یك ل دوای یك ھمووان كردووە دواتر بۆ
بم كردووە، ئو بۆچوونكی بۆ ئاماژەیان
یادی و ل گۆڤارەكمان ژمارەیی دیارە لم وا
كوردیدا  رۆژنامگریی رۆژی سای  ١١٢
ئم ـــی زۆرب بدوع نجاتی ھــاوكــارمــان
دیكوە الیكی ل ھدەوەشنتوە، بۆچوونان
ك ساح، سدیق و ساح رەفیق ھاوكارانمان
رۆژنــامــیــیــان ــم ئ لــمــوبــر ساك  چند 
پاشكۆیكی كــات ئــو ھــر ــوە، چــاپ كــردۆت
ئوەی بم دۆزیوەتوە، رۆژنامیشیان ئم
ھیكی نك ھر سرنج ئوانیش شایانی
بكو تپڕیوە، سردا ب راكشیان سرنج زۆر
بابتكی نو خستۆت ھكشیان ئوسا
دروستی و راســت خاكی فــوئــاد، كمال د. 
ب كتبكیان  ل ئویان بابتكی توی دوو 
شخی رۆژگاری رۆژنامی س) ناوونیشانی
خای  ل ئوەتا  نووسیوەتوە،  ھ ب نمر) 
ناوی  بۆ ئاماژە رۆژنامكدا (عالوە)ی سیمی
خستخانی كاتبی بگ)ی حسن (محمد

خای ھمان ل كچی كراوە، ئوسا سلمانی
(شوكری كــراوەتــ ــامــكــدا رۆژن  (٣) ژمـــارە
دیارە ئفندی)، كلع كریم كوڕی ئفندی
و ــردن ــراوردك ب ھموویان ھــر نخا ئــم 
خۆیدا ساتی و كات ل و دەوێ پداچوونوەیان

بكرێ. قسیان لسر دەب
ئم ئۆرژیناكانی ژمارە س ھر كۆتایی ل
ھردوو خوندنوە، ئاسانی بۆ بوكراوانش،
 ب پاشكۆكیمان و حــق)  (بانگی  ژمــارەكــی

نووسیوەتوە. نوێ رنووسی

كرمانجی. زاری ـ ٢
(رۆژنامڤانی)ی (٩)ی ژمــارە ل مئ ھر 
تسلمان دۆسییكی زۆر تر و ٢٠٠٢دا سای
 نالی و خاوەنكی و كرمانجی) (زاری لسر
ب بوكردۆتوە، گۆڤارە  ئم  ھونرییكانی
ژیانی دەكرد ھستمان ئمش ئوسا راستی
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لوە زیاتر  و زۆر و نشوە ل ھوراز (حوزنی) پ
نووسراوە، سریان ستا لئ تا ك ھدەگرێ
مومتاز ل دەستخۆشی خۆمانوە الی مئ
بابتكیدا ل ك دەكین ھاوكارمان حیدەری
 ب ــدووە، (حوزنی) ورووژان تمنی مسلی
دیومان سرچاوەیكدا ل ئمش ك تایبتی
ل دایك ١٨٨٢دا سای ل كراوە بۆ ئاماژەی وا
خام ئــم جاركیان بیرم تنانت بووب
كردووە باس موكریانی گیوی (كوردۆ)ی لگڵ
ل نبووە، تباب ئم  لسر  الری ئویش و
 ب  ك (حوزنی)  ونیی ئو دیكوە الیكی
،وەیدەست ب گۆپاكی و راوەستاوە تنیا
بــوكــردۆتــوە ١٩٣٢دا  سای ل ونكشی 
تمنی نیی ئوە ھی ینو ئم بین دەتوانین
بكو بووبت، ساك (٤٠) ئوسا حوزنی
(٥٠) نزیكی تمنی ئوسا دەچت ری زۆر
(١)ی ژمارە لرەدا ئوەتا بووبت، زیاتر ساڵ
چنگ خــۆی شوەی رەنگی ب گۆڤارەكمان
چند جیاوازی برگی ونی بۆی نكوتووە،
دوا پایشیاندا ل داناوە، جیاوازمان ژمارەیكی
ب (٢٤)مان ژمارە وات گۆڤارەكمان، ژمارەی

داناوە. خۆی رەنگی

راستی تگیشتنی ـ ٣
ئم بــاســی ـــاران ج كــ ــی ئــو ســرچــاوان
پناسیكیان دەكرد، ھر یكو رۆژنامییان
حفتاكاندا، كۆتایی ل بوو ئوە كردووە، بۆی
كتبخانی ل ژمارەكانی ھموو مزھر د.كمال
ھمووی  و خوندبۆوە  بغدا  ل (متحف) 
لكۆینوەیكی پاشان  كــردبــوو،  روونـــووس
لسر كتبكدا ــی ــو دووت لــ تروتسلی
ئاماژەی وا كمال دكتۆر لودا بوكردبۆوە،
كــوا كـــردووە سرەكییكانی نــووســرە  بــۆ 
بووبن، دیارە فزی) (مجرسۆن) و (شوكری
ی جزرشوكریفسكی لنلمالكك ھر د.
(بنكی ل ھاوكارانم دواتر ئوەبوو ھشتووە،
رۆژنامییان  ئم ئۆرژیناكانی ژمارە ژین) 
خۆی وەكو ژمارەكانیان ھموو كوتبوو، چنگ
بوكردۆتوە، ھر لكۆینوەیك ھیچ ب ب و
محمد)ی ــووف رەئ (كمال ماوەیشدا لم
كتبكی لــســر بــدواداچــوونــــكــی تـــۆژەر 
لسر بنبی رایكی ئویش كردووە، د.كمال
رۆژنامیدا  لم فزی)  (شوكری  كاركردنی

نداوە.
خرومندك دوای مانگی دوو ـ یك لم
(دار كتبخانكی ئمینداری گشتی ل سری
ئسكندەر  بشیر سعد د. العراقیة)،  الوثائق
و (CD) لــســر ژمــارەكــانــی ـــوو، ھــمــوو داب
لم مئ ئوەی ھناوین،  بۆ  خۆی رەنگی ب
كام ھیچ لمودوا كردووە، تبینیمان یرۆژنام
لسر گومانیان ناكات پویست تۆژەرانمان ل
رۆژنامیدا  لم فزی)  (شوكری  كاركردنی
زاتــ ئــو ئـــوەی بگی  بــ ئــویــش  .نبم
بوكردۆتوە رۆژنامیدا  لم بابتی  ھندێ
ــات، دەك كــوردســتــان و ــورد ك باسی تیایدا  و 
ل كــام خــۆی لــســر ھیچ ھــرچــنــدە نـــاوی
ب زۆر مئ لرەدا بم دانناوە، بابتكانی
ئو ھی تانباب ئم ب دەین دنیاییوە
ھمان ھر ب بگی ئوەی ئویش و زاتن
١٩١٤دا سای كورد)ی (بانگی یش لتانم بابئ
فزی شوكری ب ئیمزای و توركی زمانی ب

بوكراونتوە.
لرەدا مئ كرۆژنام ژمارەی (٦٧) ھر ل
ژمارە برامبر ك (١) و (٢٣) و (٦٥) ژمارە
بۆ خـــۆی ــگــی ڕەن ــ ب ــ ــی ــامــك رۆژن (٦٧)ی 

داناوە. خونران برچاوڕۆنی
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یكم سای ٢ ژمارە برگی
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یكم سای ٥ ژمارە برگی
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حق بانگی

الرحیم الرحمن الله بسم

(انما المؤمنون اخوة)

تئریخی ب ك پشوو، بیاننامی ل -١
دوورودرژ  نووسرابوو،  ٣٣٩ مارتی ٨ی
و مقصد مئ كــ كــردبــوو بیانمان 
و ئیسالم سالمتی و غایمان سعادەت
رابیت دوو ب مكوردە، ئ نجیبی قومی
سانیین. ئیسالمین، ئوەلن یكین، برای
ئمی یرابیت دوو ئم كوردی. ھموو
ك كــردووە ئمل یك و دڵ یك وەھا
یك لــ مئ  ونــلــ ھیچ  بــ كــس  ھیچ 
مللیی موجاھداتی و عزم ل ناكاتوە،

ناكین. فراغت خۆمان
شاری ئینگلیز تیارەی ك وەخت -٢
و ماڵ و كرد بۆردوومان بۆمبا ب سلمانی
دەستتی ب گوناه و یالی بع و منداڵ
كرد، ئاگرباران معصومی تمیلل ئم
معاوەنتی و مواعید معنای و ماھییت
زوم ئم بوو، معلوم تواوی ب ئینگلیز
مدەنییتدا عصرە لم توەحشیی و
بشرییت و ئینسانییت معنای بــۆ
ئم یژاننخو و فجیع شائیبیكی
عضـب ئیحتیمالی مسئولی،  فجایعی
ــواو ھ تابیعی كــ ئینگلیز  مــئــمــووریــن
سقیمی ئیجتیھاداتی سوئی و ھوەس
حیسابی زەمان ئلبت مئ بوون. خۆیان

درك ئیعالنات ب
دەسنرت ئان ٣

تئریخی تئسیسی

موراجعت شتك ھموو بۆ
دەكرت قرارگاھی عمومی ب

١٣٣٩ مارتی ٢٨ی

حق بانگی سرفرازە بۆمبا و تۆپ ب ناشك
عمومی قرارگاھی ل كی رەسمییزەتئیجتیماعی، غ ئدەبی، سیاسی،

دەكرێ تبع كوردستان ئۆردووی
كوردان ئملی ئیستیحصالی حقوقی و غای

١٣٤١ شعبانی ١٣٣٩            ١١ی مارتی پنجشمم         ٢٨ی ١     ژمارە ١          ساڵ
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حق بانگی

شاری بسر كوا جایعف ئم دەبین
ھشتا تجاوزە ئم  و ھاتووە  سلمانی
دەكرێ، ھژارە تمیلل ئم دھات بسر
ناكین فراغت  ئیعالنی نشرو بۆ مئ
تگرن مــــ ئ  دیــنــمــمــتــ حــكــومــتــی 
(غیرةالله) رۆژی ئلبت ئیعتیار  سمع
ئیالھی مونتقیمی قھری غلیان. تد
عیبرەت و بصیرەت عیونی ساز تجلی
یعمل عما غافال الله تحسبن (وال  .دەبــ

الظالمون).
ل ئینگلیز مئموورانی عضــب لب -٣
سیاستكی جنوبی كوردستانی خصوصی
ئملی و مقصد گرت. سقیمیان زۆر
عونصوری ئم ،ومزم كوردە ئم ،مانئ
عزم كورد، بۆ حال تدمیر قھرو ئیسالم
و ئیسالمیت ری ل  ،قائیم ئیمانیان و 
فیداكارییك النادا، لھیچ سعادەت خۆی
قــودرەت ب و  قــووەت ب ئلحمدولیال
و ب عــون كــورد، و ئیمانی نین، عــزم
مونافقین و بدخواھان بــاری عینایتی
الله (والتحزن ان ئكا سرەنگون مئیوس

معنا).
،مرووەت رۆژی ،غیرەت رۆژی ئمۆ -٤
و قــومــانــدان بــ ــــۆردووی كــوردســتــان ئ
ئیلتیحاقی ئفرادییوە و زابوتان ھیئتی
موجاھیدینی تــرەف تــرەف كرد، منیان
ئحضاراتكی  ل ئكراد، مللییی  شارو
ھتا مئ مشغولن، و خریك متوالید
و ئیستخالص بۆ ماب بدەنا ل روحمان
عزم كورد، ب میللتی و ئیسالم ئیعتیالی
ئیجتیھادو صرفی ــواو ت ئیسباتكی و 
و بــخــوا پشتمان ئــكــیــن، مــقــدەرەت 
كائینات فخری حضرەتی روحانییتی
المولی الوكیل نعم الله ونعم (حسبنا قائیم

النصیر). ونعم
و توابیعی و سلمانی شاری ئھلی -٥

و موطمــئین ئمین قومی كورد ھموو
خیری و سعادەت سر ل مئ ك بن
مونافیقین  عضـب قصی  ب ئوانین
ئیغفال ــورد ك و ئیسالم بــدخــواھــان، و 
میللتی بـــۆ   ــمــئــ وەخـــتـــ ھــیــچ  ــن،  ــی ن
عضــب ئگر  ،ناب زەرەرمــان  خۆمان
زمانی بــ خــودپــســنــدان  بــدخــواھــان و
قصی و فــرۆشــی ئــــمــوە مــعــلــومــات
لم مكن. كرد باوەڕیان پ پوپووچیان
ك مانئ بخنوە، دوور خۆتان وعانن
تعقیبی منفعت ئیفسادات حرە بت بم
شخصیی خۆیان دەكن مستوجبی و
كوردستاندا ئوردووی ل جزان و نفرەت

.نیی وعانن ئم جی
ل ئــھــالــی ٦- وەكـــو حــســم كــــردووە
تــوتــوونــكــ مئ چــتــی تشكیالتی 
تـــرەدود و شوبھ موجبی شــوبــھــوە.
و موخالفین بــۆ تانچ ــم ئ نیی ھیچ 
كراون، تشكیل كورد حقوقی موتمردین
قیسمن  تانچ ئم فعالییت،   وندەك
نھان، غایپ و مجھول قیسمن عیان و
ئملی و غای عینی تانچ ئم ئملی و
و سعادەت معطوفی ،كوردستان كوردو

.كوردان قومی ئیستیخالصی
نوصرەتی فوزو قریبن ئینشائلال -٧
توفیقات دەنونی خۆی  كورد و ئیسالم
لسر خوا ،وەیعالمیان خوداوەندی ل
المان نادا كورد، ئیسالم و خیری حق و

ئامین!... بكا، مووەفقمان و

كوردستان ملیكی و قوماندان باش
محموود
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مللیی ھیئتی بۆ علیماتت

البر والتقوی) ١ ـ (تعاونوا علی
العظیم الله صدق
 ،جھولم میللی مودافعی ھیئتی ٢ ـ
ھموو ناناسن. یكتریش تیئھ ئم ذەوات

.یتیئھ ئم ئعضای كورد میللتی
وەكالتی  مجلیسكی تیئھ ئم ـ  ٣
قدەملی رەئــیــســی جلیسم ــم ئ  .یــھــ
ئفندی ــەزاق ــدول عــب سید یــوزبــاشــی
ئعضاكانی ،مشتھ مفرەزەی قوماندانی
حمسعید حــاجــی ــدی  ــن ــف ئ مــســتــفــا 
ندییفئ ئیبراھیم زابت وەكیل و قۆمیسر
بگی حسن  محمد تیئھ ئم كاتبی 

.مانیسل خستخانی كاتبی
و شوھرەتیان  ناو ئصحابی تبڕوع ٤ ـ
ل ــبــروعــات نــاكــرێ ــری ت ــت داخــیــل دەف
موتسلسل ژمــارەی تبڕوعات دەفتری
ژمارەدا ئم لژر تبڕوعات ئكرێ. وەضع
ئارەزوو بكا ئوی ئكرێ، تسبیت قید و
خۆی شوھرەتی و ناو ژمارەدا ئم لگڵ

ئكا. قید
 ل موطـلقن تبڕوعات موقابیلی ـ  ٥
مــودافــعــی ــت ــال وەك مجلیس تــرەفــی 
مقبوضه لم ئــدرێ، مقبوضــك مللیی
نومروی و دەنووسرێ شوھرەت و ئیسم
دەست ب دەب، ئم مقبوضه متسلسیلی
،ندەم تبروعاتوە و خیرات ئصحابی
مجلیس ل ك مقبوضه  ئم  قوچانی بن
حاوی شوھرەتی و ئمنتوە ناو وەكالتی

.ر دەبسل موتسلسلی ناب. نومرەی
كــرا.  لــمــوعــامــ كــ ــ ٦ ـ بـــم صــوڕەت
حمییت دەرەجی تبڕوعات ئصحابی

ژر نومروی موتسلسیلی مرووەتیان ل و
ئیعالن دەكرێ و نشر االیجاب عند خۆیانا
ناویان خیرات ئصحابی   ئیعالن لم  ك
معلوم كفییت لخۆی الكین ،علوم نابم

.دەب
موجاھیدین  و كوردستان ئۆردووی بۆ ٧ـ 
كورد میللتی و ئیسالم میللییی قیوای و
وەكو: ئكرێ تبڕوع و ترك شتك ھموو
،خانجب ،سلیحئ ئستر،  ئسپ، پــارە،
جل، قوماشی ،دەرپ كراس، كو، ،جامان
كوش، گــۆرەوی،  دوالق، پانتۆڵ، چاكت،
ھتا ،سدەست چیت، كلیم، ،تانیب ،سوخم
كاوڕ، برخ، چای، شكر، دەرزی، دەزوو،
نۆك، ئارد، جۆ، نیسك، رۆن، برنج، ساوەر،

الخ خاكناز.. ،ب پاچ،
مجلیس  ــی ــرەف ت ــ ل ــڕوعــات ــب ت ـ   ٨
ئنبار، تدەخر و وەردەگیرێ وەكالتوە
وەكالت مجلیس دەفعیك رۆژ پنج ب
تقدیم و تنزیم  تبڕوعات دەفتركی 
كوردستان ئوردووی قوماندانی باش مقامی

ئكا.
ــتــوە  وەكــال مجلیس ــی ــرەف ت  ــ ل ـ   ٩
و ــڕوعــات ــب ت دەفــتــرــكــی مــونــتــزەمــی
سھوو ترتیب ختئوو قیدكی ئنباریی

ئكرێ. تنزیم و
كاتیب و رەئیس مسئولیتی لژر مئ
معدودە. عالف ئعضای ل ئعضاكان و

 ،مرووەت رۆژی ،غیرەت رۆژی ئمۆ ١٠ـ 
ل دونیا ،ناب ئمۆ گوم و خراپی چاك
یعمل (فمن دەبینرێ  حیسابی  ئاخیرەت  و 
ذرة مثقال یعمل ومن یره خیرا ذرە مثقال

العظیم الله صدق یرە) شرا

كوردستان ملیكی و قوماندان باش
محموود

(١- (ژمارە حق بانك جریدة عالوەی
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تبریكی رەمزانی موبارەك

الذي رمضان (شھر حلولی شڕەفی ب
تبریكی  حــق)  (بانگی الــقــرآن) فی ــزل  ان
میللتی خوا دەكا.  ئیسالم عالمی ھموو
و جھل ل سائیرە ئقوامی  وەكــو كــورد 
سروور كمالی ب ئفرازو سر ئسارەت
خوی مللییی ئامالی نائیلی موەفقیت و
ئامین بكا. دەنییم و سیاسیی حقوقی و

المرسلین. سید بوحورمت

پیادە ھشتمی مفرەزەی قوماندانی بۆ
 ب مــوراجــعــت تـــرەف ١ ـ تـــرەف و
مودافعی ھیئتكی  كــ دەكـــرێ  مئ
و ــارەزوو ئ لسر بكن، تشكیل میللیی
كــورد میللتی متوالییی موراجعاتی
تئسیسی خۆیوە ل زاتــن تیئھ ئم

كردووە.
صاحیبكی  تــرەفــی ل  ئیست ھتا ـ   ٢
ترەفی  لــ و   ٧٠٠٠ ـــرووەت م و غــیــرەت

ترەفی   ل روپــیــو   ٣٠٠٠ تــرەوە زاتكی
بارێ كی ھــر رابیع و سالیس  زاتكی
قیوای و موجاھیدین ئوردوو ناوی ب شكر
ئم كــراوە، تبڕوع كوردستان میللییی
موافیق خۆیان ناوی زەوات نشرو ئیعالنی
،علومم ترەف ئربابی خۆیوە ل نبینی،
خوا ،ننام موكافئات ب صالح ئعمالی
حق ب ینبگ و كوردە ئیسالم تم میللئ

خۆی. ئیستیقاللی و
مودافعی  وەكــالــت مجلیسی بۆ ـ   ٣
صورەتی قم  گیرای تعلیماتك  میللیی
بو ئساسن مئ رەوانكرا. پچراوەیی ب
كورد و ئیسالم سعادەتی و ئیستراحت
كردووە، موشكیالتكمان ترجیحی ھموو
ئارەزووكی ھموو  واجیب مئ لسر
لبر بھنین جب كورد و ئیسالم میللتی
علیماتت ئــم موجیبی ب ئوەیش مئ
من اال النصر (ومـــا فعالییت ونــبــكــ

(عندالل
كوردستان ملیكی و قوماندان باش

محموود

حق بانگی سرفرازە بۆمبا و تۆپ ب ناشك
عمومی قرارگاھی ل رەسمیی غزەتیكی ئیجتیماعی، ئدەبی، سیاسی،

دەكرێ. تبع كوردستان ئۆردووی
كوردان ئملی ئیستیحصالی حقوقی و غای

١٣٤١ شعبانی پنجشمم         ١٢ نیسانی ١٣٣٩          ٢٦ی ١     ژمارە ٣          سای

درك ئیعالنات ب
دەسنرت ئان ٣

تئریخی تئسیسی

موراجعت شتك ھموو بۆ
دەكرت قرارگاھی عمومی ب

١٣٣٩ مارتی ٨ی
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مللیی ھیئتی بۆ علیماتت

والتقوی) البر علی (تعاونوا ـ ١
العظیم الله صدق
 ،جھولم میللی مودافعی ھیئتی ٢ ـ
ھموو ناناسن. یكتریش تیئھ ئم ذەوات

.یتیئھ ئم ئعضای كورد میللتی
 .یتی ھوەكال مجلیسكی تیئم ھئ ٣ـ 
یوزباشی قدەملی رەئیسی جلیسم ئم
قوماندانی ئفندی عــبــدولــەزاق سید 
مستفا ئعضاكانی  ،مشتھ مفرەزەی
و قۆمیسر حمسعید حاجی ئفندی
ئم كاتبی  ندییفئ ئیبراھیم زابت  وەكیل
كریم كــوڕی ئفندی  شوكری  تیئھ

ئفندی. كلع
و شوھرەتیان  ناو ئصحابی تبڕوع ٤ ـ
ل ــبــروعــات نــاكــرێ ــری ت ــت داخــیــل دەف
موتسلسل ژمــارەی تبڕوعات دەفتری
ژمارەدا ئم لژر تبڕوعات ئكرێ. وەضع
ئارەزوو بكا ئوی ئكرێ، تسبیت قید و
خۆی شوھرەتی و ناو ژمارەدا ئم لگڵ

ئكا. قید
 ل موطـلقن تبڕوعات موقابیلی ـ  ٥
مــودافــعــی ــت ــال وەك مجلیس تــرەفــی 
مقبوضه لم ئــدرێ، مقبوضــك مللیی
نومروی و دەنووسرێ شوھرەت و ئیسم
دەست ب دەب، ئم مقبوضه متسلسیلی
،ندەم تبروعاتوە و خیرات ئصحابی
مجلیس ل ك مقبوضه  ئم  قوچانی بن
حاوی شوھرەتی و ئمنتوە ناو وەكالتی

.ر دەبسل موتسلسلی ناب. نومرەی
كــرا.  لــمــوعــامــ كــ ــ ٦ ـ بـــم صــوڕەت
حمییت دەرەجی تبڕوعات ئصحابی
ژر نومروی موتسلسیلی مرووەتیان ل و

ئیعالن دەكرێ و نشر االیجاب عند خۆیانا
ناویان خیرات ئصحابی   ئیعالن لم  ك
معلوم كفییت لخۆی الكین ،علوم نابم

.دەب
موجاھیدین  و كوردستان ئۆردووی بۆ ٧ـ 
كورد میللتی و ئیسالم میللییی قیوای و
وەكو: ئكرێ تبڕوع و ترك شتك ھموو
،خانجب ،سلیحئ ئستر،  ئسپ، پــارە،
جل، قوماشی ،دەرپ كراس، كو، ،جامان
كوش، گــۆرەوی،  دوالق، پانتۆڵ، چاكت،
ھتا ،سدەست چیت، كلیم، ،تانیب ،سوخم
كاوڕ، برخ، چای، شكر، دەرزی، دەزوو،
نۆك، ئارد، جۆ، نیسك، رۆن، برنج، ساوەر،

الخ خاكناز.. ،ب پاچ،
مجلیس  ــی ــرەف ت ــ ل ــڕوعــات ــب ت ـ   ٨
ئنبار، تدەخر و وەردەگیرێ وەكالتوە
وەكالت مجلیس دەفعیك رۆژ پنج ب
تقدیم و تنزیم  تبڕوعات دەفتركی 
كوردستان ئوردووی قوماندانی باش مقامی

ئكا.
ــتــوە  وەكــال مجلیس ــی ــرەف ت  ــ ل ـ   ٩
و ــڕوعــات ــب ت دەفــتــرــكــی مــونــتــزەمــی
سھوو ترتیب ختئوو قیدكی ئنباریی

ئكرێ. تنزیم و
كاتیب و رەئیس مسئولیتی لژر مئ
معدودە. عالف ئعضای ل ئعضاكان و

 ،مرووەت رۆژی ،غیرەت رۆژی ئمۆ ١٠ـ 
ل دونیا ،ناب ئمۆ گوم و خراپی چاك
یعمل (فمن دەبینرێ  حیسابی  ئاخیرەت  و 
ذرة مثقال یعمل ومن یره خیرا ذرە مثقال

العظیم الله صدق یرە) شرا

كوردستان ملیكی و قوماندان باش
محموود

حق ٢بانك صحيفه
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(            )
كوردستان شۆڕشی رۆژنامی یكمین

فوئاد كمال د.

(١٢) دەیخوننوە، لرەدا ك بابتی ئم
(١٠٠) یادی رۆژانی ل ئمۆ، ل بر ساك
پاشكۆی ل كوردی، رۆژنامنووسیی سای
بوكراوەتوە، گۆڤاركبناوی(مرۆڤایتی)
باش پیان سندیكا  برزی ئنجوومنی 
تایبتیی)ی (ژمــارە لم دیك جاركی بوو
وەكــو خۆی (رۆژنـــامـــنـــووس)دا گــۆڤــاری
فوئاد) ی  كمال (د. بوی بكینوە. دیارە
دەقكدا نووسینوەی ل كتباب تۆژەری
مئ بۆی بكارھناوە، تایبتیی رنووسكی
دەقكمان رنووسی دەستكارییكی ھیچ

بودەكینوە. خۆی وەكو نكردووەو
(رۆژنامنووس)
(١٨٩٨/٤/٢٢ (قاھیرە، "كوردستان"  ئگر
"بانگی بت،  ــوردی ك رۆژنــامــی یكمین
الیــن  لــ كــ  یــــامــ یكمین رۆژن ھـــق"
بو كـــوردەوە چــكــداری بزوتنوەیكی

كرابتوە.
محمود شخ پاش ئوەی یرۆژنام ئم
جھشتووە ب ی سلمانی (١٨٨٢ ـ ١٩٥٦)

"قرارگاھی  الین ل (١٩٢٣ مارتی (سرەتای
لشكری)  ی گشتی (بارەگای اردوی عمومی
نجاس ئشكوتكی ل كوردستان"ەوە
 س تنیا كــراوە. ســـورداش) چــاپ (نزیك
ژمــارە ئستا مئ دەرچـــووە. ل ــارەی ژم
٢ ھر  دای. ژمارە دەست ل بر ١و٣مــان
وتاركی ل وەك ماوەتوە. دەستنووسی ب
تــواوی ئــو ئكوت، دەر دا ئدمۆنس
و رۆژنــامــی یــرۆژنــامــ ژمــارەكــانــی ئــم
كتبخانی ب داوە كوردستان"ی "رۆژی
كارە لــو یكك  كــامــبــریــج)(١).  زانستگای
رابوردوودا سای پنج و بیست ل باشانی
بــرچــاو دا ــــوردی ــ بـــوكـــردنـــوەی ك ل
گۆڤار بوكردنوەی سرلنوێ ئكوت،
ئم پشووە)(٢). یكانی كوردی رۆژنام و
و رۆژنام ئم ك ئوەی كارە ســرەڕای
نــوەی كــرد، ــار رزگ نمان  ل گۆڤارانی
پشوومان ی ئدەبی سامانی ب ی نوێ
گرنگ سرچاوەیكی  و  كرد ئاشنا زیاتر 
ك بــردەســت خستن ــكــراوی ــ ــاوەڕپ ب و 
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و ئــدەبــی  و زمــانــوانــی لكۆینوەی بــۆ 
ھتد.. و سیاسی و كۆمیتی مژوویی و
ھق" "بانگی .یھ ی تایبتی  بایخكی 
ھزكی لــ الیـــن كــ یــــامــ یــكــم رۆژن
بوكرابتوە كوردەوە چكداری ی سیاسی
و ژمــارە ی كمی ســرەڕای لبر ئــوە،
زیاتر بۆ گرنگ بگنامیكی الپڕەكانی،
ل بارەی راستی تگیشتنی و شارەزا بوون
ئامانجكانی و محمود شخ بزوتنوەكی
پشوومان گۆڤارەكانی و رۆژنــامــ یــوە.
ئكن ئاشكرا بۆ شاراوەمان گلك الینی
بردەست نخئ نرخمان ب ی زانیاری و
كوردستان باری و كورد كۆمگای بارەی ل
نــتــوەی رزگــاریــخــوازی ــوەی ــن ــزوت و ب
دەستن، یكم سرچاوەی چونك كوردەوە،
تیا ك بارەی ئو سردەمانوە ل تایبتی ب
دەرخستنی نیازی ب منیش كراونوە، بو
رزگاریخوازی بزوتنوەی  تــری  الینكی
ئامانجكانی و  و سروشت  كورد  نتوەی
لسرچاوەی دا، بیستكان سرەتای ل
ســاــرۆژی ســدەمــیــن خــۆیــوە بــ بــۆنــی
زانی ھلم ب كوردییوە، رۆژنامگریی
كورد ب خوندەوارانی پشكش باس ئم

بكم.
(بانگ ھــق" بانگی  " یكمی ـــارەی ژم
شعبانی ١١ی  ممش پنج رۆژی حــق) 
دوو  ب (١٩٢٣) ١٣٣٩ مارتی ٢٨/١٣٤١ی
بشی ل دەرچــووە، (٢١×٣٣) سم الپــڕە
گورەیی ب دا یكمی سرەوەی الپڕەی
و راست تنیشتی حق، ل بانگ نووسراوە:
تأریخ " ناوی رۆژنامكوە نووسراوە چپی
ناشكی  ژریا " ل ٢٨ مارت ١٣٣٩" تأسیسی
حــق"، بــانــك ســرافــرازە  بــ طــوب و بومبا
رسمی غزتیكی اجتماعی، ادبی/ "سیاسی،
طبع كوردستان اردوی عمومی قراركاھی ل
،"املی استحصالی حقوق كوردان غای دكری،
مارت   ٢٨  پنجشمب ــارە ژم  ١ ســال ئمجا
ژمارەك ھموو .١٣٤١ شعبان   ١١  ١٣٣٩
ل پكھاتووە ئویش وتار، یك ل ی بریتی

راگیاندن. و ھواڵ و روونكردنوە
بۆ  پكھاتووە. ل ٢ ستون الپڕەیك ھر

ناوەڕۆكی ل باشتر بڕز خونری ئوەی
خوارەوە ل بت، ئاگادار ژمارەی دوو ئم
بو نــوێ رنووسی بــ نــاوەڕۆكــكــانــیــان
ونی براوردكردنیش نیازی ب ئكینوە.

برچاو. ینخئ ژمارەك ھردوو
الرحیم الرحمن الله بسم

(انما المؤمنون اخوة)
تاریخی ب ك پشوو، بیاننامی ل -١
دوورودرژ  نووسرابوو،  ١٣٣٩ مارتی ٨ی
و ئم مــقــســد ــ ك بــیــانــمــان كـــردبـــوو
و ئیسالم سالمتی و سعادەت غایمان 
رابیت دو ب مئ كــوردە، نجیبی  قومی
ین. ثانی ئیسالمین، ئوەلن  یكین، برای 
ئمی رابیطةای دوو ئم كوردین. ھموو
ك ھیچ كردووە ئمل یك و دڵ وەھا یك
یك ناكاتوە، ل مئ ونھیچ ل ب كس
خۆمان یی میللی موجاھداتی و عزم ل

فراغت ناكین.
شــاری ئینگلیز  ــارەی ــی ت كــ  وەقــتــ  -٢
ماڵ و كرد بۆردوومان بۆمبا ب ی سلمانی
ب دەستتی و گوناه ب و عیالی منداڵ و
كرد، ئاگرباران معصومی تمیلل ئــم
موعاوەنتی و مواعید معنای و ماھیت
و ئم زوم بو، معلوم تواوی ئینگلیز ب
معنای مدەنییتدا بۆ لم عصرە وەحشت
فجیع شائیبیكی بشرییت و ئینسانییت
مسئولی فجایعی ئم .یژاننخو و
ك ئینگلیز مئمورینی بــعــزێ ئیحتیمال
سوئی ئیجتیھاداتی و ھواو ھوەس تابیعی
زەمان ئلبت  مئ بوو.  خۆیان  سقیمی
بسر كوا جایعف ئم .دەبین حسابی
تجاوزە ئم وە  ھاتووە سلمانی  شــارێ
ھژارە تمیلل ئم دھاتی بسر ھشتا
فراغت ئیعالنی نشرو بۆ مئ دەكــرێ،
تگرن مئ دینمموت حكوماتی ناكین.
تد (غیرەالله) رۆژی ئلبت ئیعتیبار سمع
قھری مونتقیمی ئیالھی تجلالی غلیان.
.عیبرەت دەب و بصیرەت ستاری عیونی
عما یعمل الظالمون). غافال الله تحسبن (وال

ل ئینگلیز مئمورانی بعزێ ب -٣
سیاستكی جنوبی كوردستانی خصوصی
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ئملی و مقصد گــرت. سقیمیان زۆر
عونصوری ئم ،ومزم كوردە ئم ،مانئ
كورد، بو بكن حال قھرو تدمیر ئیسالم
ئیسالمی ری ل ،قائیم ئیمانییان و عزم
یك لھیچ فیداكاری سعادەی خۆی و یت
نین، قودرەت ب و قووەت ب الحمدلله النادا،
عینایتی و عون كورد، ب ئیمانی و عزم
میئووس مونافقین و  بدخواھان ــاری، ب

معنا). الله ان (والتحزن ئكا سرەنگون
،مرووەت رۆژی ،غیرەت رۆژی ئمۆ -٤
ھیئتی و قوماندان ب كوردستان ئۆردوی
كرد، منیان یوە ئیلتیحاقی ئفرادی و زابتان
قیوای شــارو موجاھیدینی تــرەف تــرەف
موتوالید ئحزاراتكی ل ئكراد، یی مللی
ل روحمان ھتا مئ مشغولن. و خریك
ئیعتیالی و ئیستخالص بۆ ماب بدەنمانا 
ئیمانكی و ب عزم میللتی كورد و ئیسالم
ئكین، مقدەرەت ئیجتیھادو صرفی تواو
حزرەتی روحانییتی و بخوا پشتمان
ونعم الله (حسبنا قائیم كائینات فخری

المصیر). ونعم المولی نعم الوكیل،
و توابیعی و سلمانی شاری ئھلی -٥
بن موطمــئین كورد ئمین و قومی ھموو
ئوانین. و خری سر سعادەت ل مئ ك
بدخواھان، و مونافقین  بعزێ  قسی ب
وەخت ھیچ  نبن، ئیغفال كورد و ئیسالم 
،ناب زەرەرمـــان خۆمان میللتی بۆ مئ
ب خودپسندان و بدخواھان بعزێ ئگر
و قصی فرۆشی معلومات زمانی ئموە
لم پ مكن. باوەڕیان یان كرد پوپووچ
ك مانوە، ئنبخ دوور ل خۆتان وعانن
منفعت تعقیبی ئیفسادات حرەیت بم
موستوجیبی دەكن خۆیان شخصیی و
كوردستاندا ئوردووی ل جزان، و نفرەت

.نی ی وعانن جی ئم
ل ئــھــالــی كـــــردووە حیسم  وەكـــو   -٦
تــوتــوونــكــ ــمــئــ تــشــكــیــالتــی چــتــی
ـــرەدود ت و شوبھ موجیبی شــوبــھــوە.
و موخالفین بــۆ تانچ ئــم .یــ نــی  ھیچ 
كراون، تشكیل كورد حقوقی موتمڕڕدینی
قیسمن  تانچ ئم  یت، فعالی   وندەك

غای پنھان،  و مجھول قیسمن عیان و
ئملی و غای عینی تانچ ئم ئملی و
و سعادەت معطوفی ،كوردستان كوردو

.كوردان قومی ئیستیخالصی
نصرەتی فوزو قریبن ئینشائ -٧
توفیقات دەنونی خــۆی  كــورد و ئیسالم
لسر خوا ،وەییان عالی خوداوەندی ل
و نادا المان ئیسالم و كورد و خری حق

ئامین!... بكا، مووەفقمان
كوردستان" ملیكی و قوماندان "باش

محمود

كرۆژنام یكمی ــارەی ژم جــۆرە بم 
دت. كۆتایی

باسمان سرەوە وەك ل دووەمی ژمارەی
ل ئدمۆیس  .ی نی دا بردەست ل كرد 
دەستنووسكی ك ئت دا وتــارەكــی
چونك نكراوە، چاپ بم كوتووە دەست
ئیمزای داوای كچاپخان ــری ــوەب ڕــ ب
ی ـــدی و رەزامـــن نـــووســـری وتـــارەكـــان
چاپكردنی. لسر كردووە محمودی شخ
ل ـــاوەڕۆكـــكـــی ن ــ ك ھـــروەھـــا ئــــــت

.(١ ئچت یكمی ژمارەی ناوەڕۆكی
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ھق" رۆژی پنج  "بانگی یمی س ژمارەی
نیسانی ١٢/١٣٤١ی شعبانی ٢٦ی ،ممش
سرەوەی بشی دەرچووە. (١٩٢٣) ١٣٣٩
ئوەی ژمارەی وەك ھر الپڕەی یكمی
پ دەســت بــم جــۆرە ئمجا ،ــ یكم وای

ئكات:

موبارەك" رەمزانی "تبریكی
الذی رمضان (شھر حلولی شرەفی ب
تبریكی  حــق)  (بانگی الــقــرآن) فی ــزل  ان
میللتی خوا دەكــا.  ئیسالم عالمی ھموو
و جھل ل سائیرە ئقوامی  وەكــو كــورد 
و سروور كمالی ب ئفرازو سر ئسارەت
خوی یی مللی ئامالی نائیلی مووەفقییت
ئامین بكا. ی مدەنی و ی سیاسی حقوقی و

حورمتی سید المرسلین." ب
پیادە" ھشتمی مفرەزەی قوماندانی "بۆ

 مئ ت بعموراج تــرەف ـ تــرەف  ١
میللی مــودافــعــی ھیئتكی ك ــرێ  دەك
ـــــارەزوو و ــســر ئ ل ــن، ــك ــ تــشــكــیــل ب ی
كورد میللتی یی متوالی موراجعاتی
تئسیسی خۆیوە ل زاتــن تیئھ ئم

كردووە.
غیرەت  صاحبكی ترەفی ل ستئ ھتا ٢ـ 
ترەوە  زاتكی ترەف ل ٧٠٠٠ و مورووەت و
رابع  ثالث و زاتكی ترەف و ل٣٠٠٠ روپی
ئــۆردوو نــاوی ب شكر بــارێ كر یھــ
یی كوردستان میللی قیوای موجاھیدین و
نشرو ئیعالنی زەوات ئم تبروع كراوە،
تــرەف ل نبینی، مووافیق خۆیان نــاوی
عمالی صالیحئ ،علومم ئربابی خۆیوە
ئیسالم تمیلل نامن، خوا ئم موكافات ب
ئیستیقاللی و حــق  ب نیبگ كــوردە و 

خۆی.
مودافعی  وەكالتی مجلیسی بۆ ـ  ٣
صورەتی قم،  گیرای تعلیماتك  میللیی
ئساسن مئ كرا. رەوانــ پچراوەیی  ب
كورد و و سعادەتی ئیسالم ئیسراحت بو
كردووە، موشكیالتكمان ھموو ترجیعی 
میللتی ئارەزوكی ھموو واجیب مئ لسر
مئ لبر بھنین  جب كــورد و ئیسالم

ونبك علیماتت ئم موجیبی ب ئوەیش
 (عندالل من النصر اال (وما فعالییت

كوردستان" ملیكی و قوماندان "باش
محمود

ل٢:
مللیی مودافعی ھیئتی بۆ علیماتت

الله صدق والتقوی) البر علی ١ ـ (تعاونوا
العظیم)

 ،جھولم میللی مودافعی ھیئتی ـ  ٢
ــای ــكــتــریــش ن ی ــ ــت ــئ زەواتــــــی ئــــم ھــی
ئم ئعزای كــورد  میللتی ھموو ناسن.

.یتیئھ

 .یتی ھوەكال مجلیسكی تیئم ھئ ٣ـ 
یوزباشی قدەملی رەئیسی جلیسم ئم
قوماندانی ئفندی ــەزاق عــبــدول سید 
مستفا ئعزاكانی  ،مشتھ مــفــرەزەی
و قۆمیسر حمسعیدی حاجی ئفندی
كاتبی  ،ی ئفندی ئیبراھیم زابت وەكیلی 
كریم ئفندی كوڕی ھیئت شوكری ئم

.ی ئفندی كلع
و شوھرەتیان  ناو ئصحابی تبڕوع ٤ ـ
ل ناكرێ، تبڕڕوعات دەفتری داخیلی
موتسلسل ژمارەی تبڕڕوعات دەفتری
ــر ئم ژ لــ ــبــڕڕوعــات ت ئــكــرێ. وەزع 
حز ئوی ئكرێ، تسبیت و قید ژمارەدا
شوھرەتی و نــاو ژمـــارەدا ئــم  لگڵ بكا 

ئكا. قید خۆی
 ل موظـلقھن تبڕوعات موقابیلی ـ  ٥
مــودافــعــی وەكــالــتــی مجلیس تــرەفــی 

مللیی مقبوزـك ئدرێ.
دەنووسرێ شوھرەتی و ئیسم مقبوزه لم

.دەب موتسلسیلی نومروی و
خیرات ئصحابی دەست ب مقبوزه ئم
قۆچانی بــن ،ــنــدەمــ ــوە  ــڕڕوعــات ــب ت و 
وەكالتی مجلیس ل ك مقبوضه ئــم
.ناب حــاوی شوھرەتی و نــاو ئمنتوە 

.دەب لسر موتسلسلی نومرەی
ــرا.  ك لــمــوعــامــ ــ ك م صــوڕەتــ٦ ـ بـــ
حمییت دەرەجی تبڕڕوعات ئصحابی
ژر نومروی موتسلسیلی مرووەتیان ل و
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ئیعالن دەكرێ و نشر االیجاب عند خۆیانا
ناویان خیرات ئصحابی   ئیعالن لم  ك
كیفایت ــخــۆی ل الكــیــن ،ــابــ ن مــعــلــوم 

.دەب معلوم
و موجاھیدین و  ئۆردوی كوردستان ٧ـ  بۆ
ھموو میللتیكورد قیوای میللیییئیسالم و
پارە، وەكو: ئكرێ تبڕڕوع و ترك شتك
،جامان ،خانجب ،سلیحئ ئستر، ئسپ،
چاكت، كراس، دەرپ، قوماشی جل، كو،
،وش، سوخمك گــۆرەوی، دوالق، پانتۆڵ،
ھتا ،سچیت، دەست كلیم، مثقالی، ،تانیب
برخ، كاوڕ،  چای، شكر، دەزوو، دەرزی، 
نۆك، ئارد، جۆ، نیسك، رۆن، برنج، ساوەر،

الخ خاكناز.. ،ب پاچ،
مجلیس  تــرەفــی لــ ــبــڕڕوعــات  ت ـ   ٨
ئنبار، تدەخر و وەردەگیرێ وەكالتوە
وەكالت مجلیس دەفعیك رۆژ پنج ب
تقدیم و تنزیم  تبڕڕوعات دەفتركی 
كوردستان ئوردووی قوماندانی باش مقامی

ئكا.
ــوە  ــت ــال وەك مجلیس تــــرەف  ــ ل ـ   ٩
ژــر لـــ ــ ــم ئ ــی ــزەم ــت ــون ــكــی م رــ ــت دەف
قیدكی و تـــبـــڕڕوعـــات  مــســئــولــیــتــی
تنزیم و ختئوو سھوو ترتیب ئنباریی

ئكرێ.
ئعزای  ل ئعزاكان و كاتیب و  رەئیس

معدودە. عالف
 ،مرووەت رۆژی ،غیرەت رۆژی ئمۆ ١٠ـ 
و دونیا ل ،ناب گوم ئمۆ خراپی و چاك
مثقال یعمل (فمن دەبینرێ حیسابی ئاخیرەت
شرا یرە) ذرة مثقال یعمل ومن یره ذرة خیرا

العظیم الله صدق
كوردستان ملیكی و قوماندان باش

محمود

كۆتایی جــۆرە بم یمیش  س ژمــارەی
ناوەڕۆكی لسر تبینی و سرنج دــت.
ئدمۆنس وتــارەكــی و ژمارەك ھــردوو

بۆ دەرفتكی تر. ھڵ ئگرین
دوو ژمـــارەی بـــارەی ئــو ــ ئــوەنــدە ل
ئو ناوی  ئزانین  ھق"ەوە، سودی  "بانگی

 ق" لھ "بانگی پش ك بھنین رۆژنامانش
و سرنج دەرچوون لگڵ ھندك سلمانی
ەوە ئدمۆنس ـ وتارەكی بارەی بینی لت
ئو ناسینی ھناوە، ناومان خوارەوە ل ك
بۆ گرنگن زۆر  خوندنوەیان و  رۆژنام
خواروو كوردستانی ل ك بارەی ئو زانینی
ھاتبووە یكم جنگی جیھانی ی ئنجامی ل
سیاستی تایبتی بۆ تگیشتنی ب كایوە،
زانینی كوردەوە و مسلی ل بارەی ئنگلیز
ناو ل ردەمس ئو بیروباوەڕانی ئو

دا باوبوون: كوردستان كۆمنی خكی
شخ یكمی ئــیــدارەی تكچوونی پــاش 
ــی دەســت نــمــانــی دوای ــ ك مــحــمــود، 
 ل  ١٩١٨ ــی ســا ــایــی كــۆت  لــ عــوســمــانــی 
شخ گرتنی دیل ب دامــزرابــوو، سلمانی
(١٩١٩/٦/١٩) بازیان دەربندی ل محمود
بۆ و پــاشــان بــغــدا و رەوانــكــردنــی بــۆ
شاری ناو ھاتن ئنگلیزەكان ھیندستان٣)،
دەست. گرت كاروباریان جوی و سلمانی
سیاستی خۆیان و بۆ ب نیازی پوپاگندە
كوردا ناو تورك ل ی نفوزی بربرەكانی
"پشكوتن"ەوە نــاوی ب رۆژنامیكیان
یرۆژنام ئم ژمارەی یكم بوكردەوە.
ل (١١٨) ژمـــارەی دوا و   ١٩٢٠/٩/٢٠ لــ
ژمارەیكی ھر دەرچــووە، ١٩٢٢/٧/٢٧دا 
(٢١×٣٣كـــم)، الپــڕە چــوار ل بــووە بریتی
دەرچـــووە، دووجـــار  یــان جارك ھفتی 
(بغدا،  راستی"  "تگیشتنی وەك ئمیش
سرپرشتی مجرسۆن  (١٩١٩ ـ   ١٩١٨
سیاسی ئنگلیز كات حاكمی ئو كردووە، ك
یرۆژنام ئم ناوەڕۆكی سلمانی. ل بووە
بۆ پرۆپاگندە و راگیاندن ل بووە، ریتی
و ئدەبی سیاستی ئینگلیز، وتاری زانستی
بوكردۆتوە، وباسیش دەنگ ھۆنراوەو و
ل وتــاري ،رۆژنام ئم ژمارەیكی چند
لگڵ پارزراوە. دا سلمانی  كتبخانكانی
بۆ محمود شخ ــوەی ــدن گــڕان بــیــاری 

وەستاوە. دەرچوون ل سلمانی
دەرچوون،  وتن" لشكپ" وەستانی پاش
وەك دەرچـــــــووە ـــان" ـــوردســـت "بــانــگــی ك
 ل  ك كوردستان"  یتی جمعی " ئۆرگانی
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حاجی ی  سرۆكایتی  ب ١٩٢٢/٧/٢١دا
١٩٣٦ كۆچی  یاموكی (سای مستفا پاشای
ژمارەی دامــزراوە. یكم كردووە) دوایی
كوردستان" ل ١٩٢٢/٨/٢ دەرچووە،  "بانگی
الپڕە پك ھاتووە  ٤ تا ٦ ك لر ژمارەیھ
ل دەرچووە، جارك ھفتی (٢١×٣٣سم)،
كراوە. چاپ سلمانی ل حكومت چاپخانی
١٩٢٢/١١/٣ دەرچووە،  ل سیانزەھمی ژمارە
ل ،١٩٢٣/٦/٨ تا وەستاوە دەرچوون ل ئیتر
 ب كوردستان" دەرچووە رۆژی " ئم جگای
١٨٩٨ـ   صالح (شخ نوری م. سرپرشتی ی
دووەمی شخ  ئیدارەی ١٩٥٨) وەك ئۆرگانی
ل یم رۆژنامئ یكم ژمارەی محمود.
گورەیی  و ژمارە ١٩٢٢/١١/١٥ دەرچووە،
پشوو رۆژنــامــی وەك ھــر الپــڕەكــانــی
ك كراوە چاپ چاپخانش ھمان ل بووە،
.(بلدی) شارەوانی چاپخانی ب بووە پاشان
شخ ل الین سلمانی چۆڵ كردنی لگڵ
ژمارەی وەستاوە، دەرچوون ل محمودەوە
ئیتر  دەرچـــووە،  ١٩٢٢/٣/٣ ل پانزەھمی
" و ج ھشتووە ب محمود شاری شخ
دەركردووە، وەك ل دەرەوە ھق"ی بانگی

كرد. باسمان سرەوە ل
ل ھــر تر جاركی كوردستان"  "بانگی
ـ ژ دەرچـــووە، ل ــارەی ژم سلمانی یــك
وا ژمارەیدا ئم یكمی الپــڕەی  ل  .١٤
ماوەی ل دەرنچوونی ك ئــدات، نیشان
ھندێ لبر ــــوردوودا راب مانگی  ھشت 
ئسباب بعزێ "لبر بووە: تایبتی ھۆی
وامــان  (١٣) نوسخی  پــاش ل موانیع و 
نشرییات تعتیلی ك بو زانــی موناسیب
غزەتی بیال موستعینن  ئستا  بكین.
ئینتشار" ساحی وتك كوردستان بانگی
ماوەیدا لو دەرنچوونی گومان ب بم
رۆژنامی  ب گۆڕراوە ك بوو ئوە لبر
الپڕەی یكمی  ل وەك كوردستان" "رۆژی
رون كوردستان"دا "رۆژی ژمارەی یكمی

كراوەتوە.
ــان" ٢  كــوردســت "بــانــگــی تــریــش جــارــكــی
ل ئــمــجــارەیــان ژمــــارەی لــ دەرچـــــووە،
 ١٤ ،٢/١٥ ،٢ ـ   ١٤ ،١/٢٨ ،١ ـ   ١٤) بغدا

ب ژماران ئم ھموو .(١٩٢٦/٤/١٠ ،٣ ـ
ل تواوی ب ئیتر دەرچوون. الپڕە چوار

وەستاوە. دەرچوون
تر ل رۆژنامیكی سردەماندا ھر لو
استقالل/ "امید ناوی ك دەرچووە سلمانی
ئم  ــازی ــب ر ـــووە. ب ئیستیقالل"  ئــومــــدی
كوردستان"  "رۆژی ھی وەك یرۆژنام
ئنگلیزەكان ك دەرچووە كاتاندا لو بووە.
ھشتووە. ج ب یان سلمانی ماوەیك بۆ
دەرچووە، ١٩٢٣/٩/٢٠دا ل یكمی ژمارەی
١٩٢٤/٥/٢٥دا لــ  (٢٥ ـ (ژ ژمـــارەی دوا 
ئحمد ــی: ــان ــووســرەك ن ــ ل دەرچــــــووە. 
حسن ناظم، ئمیش صبری، رەفیق حیلمی،
گورەیی دەرچووە ل الپڕە چوار ب ھر

كوردستان"دا. "رۆژی
وەك ش ــــــوەی ســلــــمــانــی ئ ــــاش  پ
خرای موسل ویالیتی تــری ناوچكانی
"ژیانوە" رۆژنامی عیراق، دەوتی سر
ـ (ژ دەرچــوو حكومی رۆژنامیكی وەك
"ژیان" و "ژین" ئمجا ١٩٢٤/٨/١٨، ل٤)، ،١
ك ،(١٩٥٠ ـ   ١٨٧٦) پیرەمردەوە الین ل
كۆچی دوایی خۆشی لسر دەرچوون پاش
"رۆژی ژمارەكانی تــواوی بوە. بــردەوام
الین  ل كوردستان" "بانگی و  كوردستان" 
ب نــوێ لــ ســر مامۆستا خـــزنـــدارەوە
ی تبینی و سرنج پشكی و لگڵ ئۆفست
ئركی ئمش ،(٤٤ بوكراونوە دا پویست
ئكات ئاسانتر خوندەورانی كورد سرشانی
ئو سردەمی كوردستان زانینی باری بۆ
خواروو بیروڕایانی ل كوردستانی ئو و
ب ك كورد خوندەواركی ھموو (عیراق)،
كوردستانی باری راستقینی زانینی تنگ
جیھانی كۆتایی جنگی ت لب خوارووەوە
ك بیستكان، ناوەڕاستی  تا  یكموە ی
ئبت گلی كوردا، مژوی ل گرنگ پلیكی
چونك بخشنت، رۆژناماندا بم چاوك
و كردووە تۆمار دەست و دەم روداوەكانیان
نخئ روناكی ك ،داییان ت زانیاری گلك
مژوی و كاتی كوردستان ئو سرباری
لو كورد گلی  رزگاریخوازی بزوتنوەی 
لو ربازانی و بۆچوون ئــو و پلیدا
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باوبون. سردەمدا
دا لردەمــــســــ ـــو ل ـــو رـــبـــازانـــی ئ
بریتی ئــكــران ــدی ب خــوارو كوردستانی

:ل بوون
 ب تـــورك، كــ بــ یــكــم/ رــبــازی ســر
مانئ ـــوو(٥)، ـــردب دەرك نــاویــان "جــلــخــوار" 
ئھنا، بكار كوردیان  ی  ئایینی ھستی
كافر " ئنگلیزی دژی موسمان گلكی وەك

دین". غیرە و
 ك ئنگلیز بــ ســـر رـــبـــازی دووەم/ 
ئامانج ب كــورد گیشتنی بۆ وابــوو الیــان

.(٦) ویستپ ئنگلیز ی دۆستایتی
 ب كــ / رــبــازی رونــاكــبــیــران، یــم ســ
ب ـــون، ب ــدەوار  ــن خــو و ئــفــســر زۆری 
ئستمبوڵ ل جنگ پش ئوانی تایبتی
عوسمانی"دا "ئینقالبی لگڵ و خوندبویان
"مونووەر" ب ك ،مانئ ژیابوون. (١٩٠٨)
ئنگلیز و ب تورك وەك بوایان ناسرابوون،
شخ محمودیش حوكمی ـ ل شوە نبوو،
كوردستانكی ئامانجیان ــون، ــب ن رازی 
عیرفان، جمال پشكوتو بو، و سربخۆ
١٩٢٢دا یكمی كانونی ســرەتــای ل  ك
محمود شخ بو. ربازە ئم نونری كوژرا،
دامابو، ئیویست ربازەدا س نوان ئم ل
بۆ شتك دا خۆی ی سركردایتی ژر ل
چۆن. ئزانی بم نی بھنت، كورد پك
تورك ئایینی لگڵ ھاو الیكوە ھستی ل
وابوو بــوای تــرەوە الیكی ل ئیجوند،
ئنگلیز ئامانج دۆستایتی ی یشتن بگ بۆ
ھوستكانی ل راڕایی ئوە لبر ،ویستپ

ئكرت. بدی زۆر
لگڵ می  و مشت ئنگلیز كات ئو  تا
ویالیتی لــســر ــوو ب ــــردەوام ب توركیا 
ئدا كورد  ب سربخۆیی بنی  ،موس
ئترسان، كــورد  مسلی ب توركیای و 
لگی لـــۆزان پیمانی ی پــ بــ كاتكی 
ھر نك كورد مسلی ،(١٩٢٣) ركوت
ئوپڕی بكو نما، ئنگلیزدا سیاستی ل
ــ زۆر ب ــۆ ب ــی بــكــارھــــنــا ــگ زەبــــر و زەن
ب كردنی خواروو كوردستانی داگیركردنی
عیراق بوی دەوتی تازە دروست ل بشك

ھموو سرپانكردنوەی بۆ دانی یارمتی و
و كورد گلی ئازادیخوازی  بزوتنوەیكی 
دراوس دەوتانی لگڵ بستن پیمان
سركوت بۆ بندكی چند میشھ ك دا
پیمانی ل وەك كرابو. ترخان كورد كردنی
بغدا (١٩٥٥)دا پیمانی (١٩٣٧) و سعدا باد

ئكرت. بدی
نــوســری زۆر نـــاوی لـــم رۆژنـــامـــدا
ــت، كوكــرچـــاو ئــبـــ ـــ ـــو ســـردەم ئ
پكیان و رك و جوان  ھۆنراوەی  و وتار
وەك كوردا مژوی ل داخوە ب نووسیوە،
زۆری زۆربی دراوەتن ھقیان پویست
نبیستوون، ناویشیان  ھر خوندەواران 
فوزی، ئحمد صبری، ئحمد :نو بۆ
علی، بابا شخ نــوری شخ ناڤم، حسن

تر. گلكی شوقی و مستفا
و ــاســی نـــاوخـــۆ ب ســــــرەڕای دەنــــگ و
داوە بایخیان زۆر رۆژنامكان  جیھانی،
ب كوردستان، تری بشكانی ھوای ب
ردەمس ئو ك ئران كوردستانی تایبتی
ب ـــووە ب ھــــزی تــــدا ــ بــزوتــنــوەیــكــی ب
بۆ سمكۆ، خانی سمایل ی سرۆكایتی
كۆتایی ل ك ،یتب چند ئم واننب نو
خــانــوە ســمــایــل ــ بــــارەی ــــك دا ل واھــ

بوكراوەتوە:
ھتا نعرە بدە سمكۆ خنجرت شبك"

توران
ھمو بۆ یارە ك شاھرای ل ك المس

كوردان"
ل قاجار جای ك قاجاران ب دە "نیھایت

توران
تــواوی فورسان و  پھلوی  جــای  وەلــ

"رانئ موكی
ب منگور لگڵ ھسن دبوكریان "دەسا

ئازان
كن شا، ئسیری ی فیراری رێ ببستن

(٧) "ردانم ب

ئــــــت: دا لـــ وتــــارەكــــی ئــدمــۆنــس 
شخ لگڵ دووەمیشمان تاقیكردنوەی
وای  وە ــوو..(٨)  ــب ن ســركــوتــوو محمود 
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خۆیوە ل شخ محموود ك ئدات پیشان
بۆ نـــك ھــــشــتــووە،  جــبــ ی  سلمانی 
ھزی بۆمباردمانی ل شارەك پاراستنی
باسی جۆركیش ھیچ  ب ئنگلیز، ھــوایــی
ـــــری دەوروب و سلمانی بــۆمــبــاردمــانــی
ھوایی ھزی الین ل جار چند ناكات، ك
گورە زیانی و كراوە بۆمباردمان ئینگلیزەوە
یكمی ژمارەی ل كوتووە. دانیشتوانی ل
بۆمباردمانان ئــم باسی ھـــق"دا  "بانگی
ھندك گوناھی ب ناوە دای بم كراوە، 
ئنگلیز سیاستی نــك  كــاربــدەســتــان،  لــ
مسئولی جایعف "ئم كورد ب برامبر 
تابیعی ك ئنگلیز مئمورینی بعزێ یحتمال
."....دەبین حسابی سوئی و ھوەس و ھوا
 ب كوردستان" ھیوای "رۆژی وەك ئمیش
ئستاش تا یواھیم ئم  نبیوە. ئنگلیز
ھزی بزوتنوەی كوردی برنداوە. برۆكی
زەمانك و ل ھموو دەور كورد چكداری
بووە بۆ ئامادە باكانی یوە، ھموو دا، ب
داگیركرانی لگڵ ركوتن  و وژ و وت
ك داخوازی وابووە ھیواشی كوردستان دا،
تد داگیركراندا ئو دەستی لسر یكانی
ی ل گلیی بارەیوە لم محمود دی! شخ
جیاواز زۆر  كات ئو كوردستانی ناكرت، 
ئو خاوەنی كوردایتیش ئستا، ھی ل بو

نبوە. وانتاقیكردن ھمو
ھــــق" گــۆڕانــــكــی  ــگــی ــان "ب دەرچـــوونـــی
دا كوردایتی بزوتنوەی ل بو چۆنایتی
چــكــداری بزوتنوەیكی  جــار  یــكــم بــۆ 
و ھواڵ رۆژنامیك الپڕەی لسر كورد
زیاتریش ئوەی ئكاتوە. بو راگیاندنی
محمود شخ ك وەیئ رائكشت سرنج
ھیئتی "ئۆردویكوردستان"ەوە، تنیشت ل
چت"ی تشكیالتی و "ی میللی مودافعی
"رگشمپ "ھزی یكمیان دامزراندووە
ئمۆ میللی"ی برگری "ھزی دووەمیان و
ی ئو پ ب چت"ش "تشكیالتی ئگرتوە.
ھق"دا "بانگی یكمی ژمارەی ل ئركانی
ك ئگرتوە ئوە ـ  كــراوە،  دیــاری بۆیان
شار" ناو "پشمرگی ئن پ ی ئمۆ
موتمڕڕیدینی و موخالفین بۆ تانچ ئم

عیان قیسمن كراون.. تكشیل كورد حقوقی
تانچ ئم ئملی و غای پنھان، قیسمن و
"...كوردستان ئۆردوی ئملی و غای عینی
 ب ،ی توركی "چت" وشیكی ل/٢. ژ/١، ـ
ب و جردە ئن، بم دەستیك رگر

نھاتووە. بكار مانای بو لرەدا گومان
ئت دا وتارەكی كۆتایی ل ئدمۆنس
دانــراوە وا مبست ب كرۆژنام "نــاوی
ل ھــق ببخشت، ئایینی  مانایكی  كــ

دا خوا ئگرتوە". تصووف
و شاعیر برھمی ،رۆژنامان لم جگ
تایبتی ب سردەمدا، لو كورد نووسرانی
سیری رەخنگرانوە چاوكی ب ئوانی
بگی ئحمد وەك كردووە، رووداوەكانیان
محمدی شخ (١٨٧٨ ـ ١٩٣٦)، ساحبقان
فضلی شوكری ،(١٩٢٥ ـ   ١٨٧٤) خالصی
ـ   ١٨٨٧) صائیب جمیل ،(١٩٢٦ ـ   ١٨٧٠)

ھتد.... و (١٩٥١
زانــیــن بـــۆ ــرخــن ن كـــی بـــرچـــاوەیـــســـ
لو كــوردســتــان بـــاری  ھسنگاندنی و 

رۆژاندا.

پراوز/
:وانب (١

C.J. EDMONDS: A Kurdish 
Neewspaper: Rozh – i Kurdistan 
– Journal of the Central Asian 
Society، Vol. XII، Part I، p. 89\90، 
London 1925.
ئم  رابــوردوودا سای نو بیست ٢ ـ ل
چاپ نــوێ لــ ســر و گــۆڤــارانــ ــامــ رۆژن

كرانوە:
كوردی رۆژنامی یكمین كوردستان، ـ
ــن  الی ــ ل  ١٩٧٢ ــغــدا ب  ،(١٩٠٢ ،١٨٩٨)

وتارەوە. ئم نووسری
بغدا كوردستان (١٩٢٢ ـ ١٩٢٣)، ـ رۆژی

خزندارەوە. جمال لالین ١٩٧٣
 ١٩٧٨ ل بغدا راستی، (١٩١٨)، ـ تگیشتنی

ئحمدەوە. مزھر كمال دوكتۆر الین
 ل  ١٩٨١ بغدا ،(١٩١٣) كــورد،  رۆژی ـ 

خزندارەوە. جمال مامۆستا الین
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كۆڤارا ژین ئرسالن، بۆز ئمین  م. -
ئۆپساال، ،(١٩١٨-١٩١٩) تركی - كــوردی
 ، ١٩٨٥ برگی دووەم، ،١٩٨٤ یكم، برگی
،١٩٨٧ چوارەم، برگی ،١٩٨٦ سیم، برگی

.١٩٨٨ پنجم، برگی
درا  حوكم محمود شخ سرەتادا ل ٣ ـ
دە ب گــۆڕا حوكمكی پاشان ئیعدام،  ب
ھیندستان، بۆ دورخستنوەی و بندی ساڵ
ھۆی محمود نبووە دورخستنوەی شخ
ھۆیوە ئم لبر كوردستان، ل ئارامی
شخ ئنگلیزەكان تورككان، ترساندنی بۆ
دا و رــگــایــان ــرد ك ــ رەــ مــحــمــودیــان ب
گڕانوەی باسی سلمانی، بۆ بگڕتوە
شــــخ مــحــمــود و بـــرەوپـــیـــرەو چــوونــی
كــوردســتــان"دا "بانگی  لــ ــــژی دورودر بــ
ئوە پش  (١٩٢٢/١٠/٨ ،٩ ـ (ژ نوسراوە
یان سلمانی ئنگلیزەكان ھفتیك چند ب
برای قادری شخ ئیدارەیان دا ب و چۆكرد
سرۆكی ب ھبژردرا ك محمود، شخ
ـ ژ رۆژنــامــ (ھــمــان  میللی ئنجوومنی 
شخ ١٩٢٢/١٠/١٠دا لــ  (١٩٢٢/٩/١٨ ،٦
ب خۆی حكومتی كابینی یكم محمود
برای دامزراند قادری شخ سرۆكایتی ی
(١٩٢٢/١٠/١٥ ،١٠ ـ ژ رۆژنــامــ (ھــمــان 
ئنگلیز ئفسركی چند تنھا كاتاندا لم
ئمجا كــرد، چــۆڵ یــان سلمانی بــرەبــرە
ب كــرد دەســتــی ئنگلیز ی  ھــوایــی ھزی 
ل دەوروپشتی، و سلمانی بۆمباردمانی
محمود شخ ١٩٢٣دا مــارتــی ســرەتــای
ســرەوە لــ وەك ھشت، جــ بــ شــاری 

كرد. باسمان
.١٩٧٤ بغدا ١٩٧٣، ٤ ـ

تۆفیق  ل ھاوار ئ: "جارك مامۆستا ٥ ـ
یوە چی خوارە ل جل پرسی ئو وەھبیم
(ھرچندی ھبو كابرایك وتی ھاتووە،
ھراش  دەم بیر) زۆر نھاتوە ناوەكی كرد
بۆ پوپاگندەی بو، تورككان ب سر بوو،
بوو، خــوار میشھ چاكتكی ئكردن، 
سر كسك ھر ئیتر دائكوت، الیكی
كابرایوە ئو ناوی ب بوای تورككان ب
كــوــرەوەری و ـ خــوار" جل پ یان ئــوت

.١٩٨٤ لندەن ل٩٥، بیرەوەری،
پارتی و  زۆر بگرە كس، زۆر ٦ـ  ئستاش
سركوتنی بۆ ك باوەڕەدان لو ركخراو،
پشتیوانی زلھزك ئبت كورد مسلی

بكات. ل ی
ل٦،  ،٩ ـ  ژ  كـــوردســـتـــان"، "بــانــگــی  ـ   ٧
"بانگی تــری ژمــارەیــكــی  لــ  .١٩٢٢/١٠/٨
واھ بارەی سمكۆوە ئم ل كوردستان"دا
ل بینا عجم، و  "سمكۆ كراوەتوە"  بو
الــرافــدان ــی غــزەت ئستموڵ ئــخــبــاری 
تبریز داخل  سمكۆ لشكری  ك  نوسیوی
طھلبی خوفا ل طھران وەزارەتی بووە.
فیرقی یازدەھمی ل و ئیمدادی موعاونت

كردووە. (روسی) بۆلشویك

الی بــۆ بــۆ بــم دەخیلت سھ "صــبــا 
چاری سمكۆ

قافالن تبریز و ھتا ئسپی تاوی بدا ب
كۆ"؟

ب ئاواتن ب كرمانشاه كرمانجی "ھموو
دڵ و جان

ــن ب ــ ــقــی دەمــو خــحــاضــر ھــ ســنــ
سمكۆ" لشكری

ل٤،  /١٠ ـ ژ   .(١٩٢٢/٩/٤ ،٥ ـ (ژ 
شاری  داگیركردنی ھوای  ١٩٢٢/١٠/١٥
سمكۆوە. الین ل بوكردۆتوە ورم)ی 
ھناوە، كواھ  ب كۆتایی  بیتش بم
بن یك قوربانتان ھمو كوردان ب "دەسا
ل كا بیی خــودا تا رەھابن شران/ وەكــو

ئران". دائیمی زومی
پشوو. وتاری ھمان ـ ٨
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دۆزینوەی دەستنووسی ژمارە(١) ی (بانگی حق) 

دۆزینوەی دەسنووسی ژمارە(١) ی (          )
ڕاستكردنوەیكی مژوویی

بدوجاتی عد.ن
پاریس

چند ساك ل سایی وتارەكی ئیدمۆندز 
(ڕۆژنامیكی كوردی: (ڕۆژی كوردستان)  (ڕۆژنامیكی كوردی: (ڕۆژی كوردستان)  
(ڕۆژی  ڕۆژنامی  لبارەی  تایبت   ب  ڕۆژی ك) ڕۆژنامی  لبارەی  تایبت   ب  ك
 ال لدا البوكوردستان)كوردستان) ی نووسیوە و ل
چند  ئم  ڕۆژنامی   بــارەی 

 : نووسیوە  زانیارییانی 
ـــووە" ـــووە" ی ئــادار دەرچ ٨٨ ی ئــادار دەرچ

(٢)ش نووسیوی ك ھر ب ھمان ڕەخنی 
بم  نووسراوە،   (١) ژمارە  تیژی  تووندو 
 كـــراوە . دواتـــریـــش لرگــیــز چـــاپ نـــھــ
ھواكی  وتــارەكــیــدا  كۆتایی  پــراوــزی 
تــواوی  كــۆكــراوەی  تــواوی "  كــۆكــراوەی   "  :نووسیوی گرینگی 
ژمارەكانی ڕۆژنامی ڕۆژی كوردستان و ژمارەكانی ڕۆژنامی ڕۆژی كوردستان و 
بانگی حق بۆ كتبخانی زانكۆی كامبریدج بانگی حق بۆ كتبخانی زانكۆی كامبریدج 
ڕەوان كراوە".ڕەوان كراوە". ل ڕگی ئم وتارە دەمزانی 
ژمارەكانی  كۆكراوەی   كستئ  دەب كوا 

بانگی حق ل كتبخانی ناوبراو پارزراو 
و  ســاــح  ڕەفــیــق  مامۆستا  كاتكیش  ــن.  ب
ســدیــق ســاــح ســرجــمــی ڕۆژنــامــكــانــی 
سردەمی شخ محموود یان ل برگكدا 
حوكمی  سردەمی  حوكمی (ڕۆژنامكانی  سردەمی  (ڕۆژنامكانی  بناوی 
خوا  چاپكردەوە  دووبــارە   
گــورەیــان  گلك  خزمتكی  ھناگرێ 
پشكش ب كتبخانی كوردی كرد. بم 
كلنك ل نوان ژمارە (١) و ژمارە (٣) دا 
 :نوسیویان یم ڕۆژنامبارەی ئبوو و لھ
 ل پاشكۆیكی  و   (٣,١) ژمــارە  دوو  تنیا 
بوبۆتوە: ژ ١-٢٨ ی ٣ ی ١٣٣٩ ڕۆمی 
٣٣)، ژمارە ٣-١٢ ی ٤ ی ١٣٣٩ (١٩٢٣).  ١٩٢٣)
ل زاری  (٢) شوە  لبارەی ژمــارە  دواتــر 
ئدمۆندزەوە دەنووسن كوا ناوەڕۆككی 
وەك ھی یكم ژمارە بووە، چاپنكراوە و 
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١٣٣٩١٣٣٩
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١٣٣٩١٣٣٩
ئرشیفی زانكۆی  كامبریدجئرشیفی زانكۆی  كامبریدج
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پم   مئ لبر  ھلراوەتوە.  بدەستختی 
ساح- سدیق  كاك  ھی   قس (لرەدا  ساح-  سدیق  كاك  ھی   قس (لرەدا   
ە)ە) ك ویستراوە ژمارەیكی تازە دەربكرێ، 
و  ســـرخـــراوە  ی  ژ(٣)  (ژ٢)،  بــریــی   ــ ل

پاشكۆكیشی خراوەت بریی (ژ٢)(٣).
سۆراغی  داچوونی  شون   ب بۆ   مئ   
ئدمۆندز  قسی   ب  ك (٢)ە  ژمــارە  ئــم 
كاتالۆگی  ــوە  ــراوەت ــل ھــ دەســتــخــتــی   ــ ب
لودا  و  پشكنی  مان  كامبریدج  كتبخانی 
ــی بــانــگــی حـــق لــگــڵ  ــان ــارەك ھــمــوو ژم
كوردستان  ڕۆژی  ژمارەكانی  سرجمی 
Adv. كــۆدی  لژر  و  ھگیراون  پكوە 
زانیارییكانی  لناو  و  پارزراون   ١٢٥,١.a
ناو كاتالۆگكشدا ئوە ڕاگیندراوە كوا 
 مئ .تق دەستخژمارە (٢) ی بانگی ح
بۆ من ھواكی یكجار خۆش بوو و ھر 
زوو ب ڕككوتن لگڵ كتبخانی زانكۆی 
توانیمان  بریتانیا  كتبخانی  و  سۆربۆن 

بردەست   فایل ئم  سرجمی  كۆپییكی 
بخین. ھاوكات لگڵ كۆكراوەك وتارەكی 
ــ لــســر  ــڵ بـــوو ك ــگ ئــدمــۆنــدزیــشــی ل
ڕۆژنامی رۆژی كوردستان-ی نووسیووە 
 .رەوەیسدمۆندز خۆیشی بو ئیمزای ئ

١٩٢٢١٩٢٢  ل كۆتایی سای ١٩٢٢ و سرەتای سای 
١٩٢٣دا ئیدی دەستی ئینگلیز گیشتبووە 
ــاڕی كــۆتــایــی لــبــارەی چــارەنــووســی  ــی ب
ــی و بــســتــنــوەی  ــووب ــی جــن ــان ــوردســت ك
ئم  عیراقوە.   ب كوردستان  یكجارەكی 
بیاڕە ئیدی گڕانوەی بۆ نبوو و لسر 
بنمای ڕەنگشتنی برژەوەندیی ئابووری و 
سیاسییكانی كۆلۆنیالیزمی بریتانیا ل عیراق 
داڕشترابوو و یكمین ئاقی دروستكردنی 
عراقی تازە داپلۆسین و ڕوخانی حكومتی 
 ر لحموود بوو. ئینگلیز ھخ می شمیللیی
 ۆكف كۆتایی مانگی شوباتی ١٩٢٣-ەوە ب
بسر   یاننامب بــوكــردنــوەی   وتنك
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خــۆبــدەســتــوەدانــی  بــۆ  سلمانی  شـــاری 
داگیركردنی  ھڕەشی  و  محموود  شخ 
فشاری  لژر  محموود  شخ  سلمانی. 
ی   ٣ لسر   ٢ شــوی  ناچاربوو  ئینگلیز 
پاشنیوەڕۆ  ی   ٩ كاتژمر   ،١٩٢٣ ئـــاداری 
سلمانی چۆڵ بكات(٤) و شخ لگڵ خۆیدا 
ئو چاپخانی ڕۆژی كوردستانی پ چاپ 
دەكرا ھدەگرێ و شوی ٤ لسر ٥ ی 
بارەگای   ب كرا   نجاس ئشكوتی  ئادار 
(قرارگاھی (قرارگاھی  كوردستان  لشكری  گشتیی 
 ب كــوردســتــان).  ئـــۆردووی  كــوردســتــان)عووموومیی  ئـــۆردووی  عووموومیی 
لوردبوونوەی چۆن  ڕاستی ئم جگی 
 دەگات ئــادار  ی   ٥ محموود شوی  شخ 
ئشكوت و س ڕۆژ دواتر ل ٨ ی ئادار 
بودەكاتوە  حق  بانگی  ژمــارەی  یكم 
و   ژمــارەیــ ئــم  نووسینكانی  ھموو   ك
ھموو ژمارەكانی دواتر ل نووسینی شخ 
محموود خۆیتی، بم پی جگی خۆیتی 

 نووسڕۆژنام ڕیــزی   ل محموود  شخ 
پشنگكانی كورد دابنرێ.  

ورد  لــــكــۆــیــنــوەیــكــی  دوای   ــمــئــ   
گیشتین ئو ڕاستیی ك ئوەی ئدمۆندز 
الی وای دەسنووسی ژمارە (٢) و لسر 
دار  قمكی   ب خۆیشی   كدەسنووس
ل ســرەوە نــووســراوە ژمــارە (٢) ك من 
چوونی  سرچیخ  سۆنگی   مئ  وای پم 
ــدزە و كــۆمــــــك لــــكــولــرەوەی  ــۆن ــدم ئ
كوردیش ب شون ئم ھیداچوون ئوە 
ل ڕاستیدا ھر تنیا دەسنووسی ژمارە (١) 
ە. ئم دەسنووس ك بریتیی ل دوو الپڕە 
 رەوەیس ژووی ٨ ی مارتی ١٣٣٩ ی ب٨٨م
 ك یكژووی دەرچوونی ڕۆژنامم مئ
من پم وای ئم ژمارەی وەكوو ژمارە (١) 
 ل) بوكراوەتوە  مارت  مژووی ٨ ی   ل
١٣٣٩١٣٣٩ ی مارتی ١٣٣٩ ٢٨ ل ٢٨٢٨) دا ك دووەم ژمارە(١
٨٨دەرچووە ئاماژە بم بیاننامیی ٨ ی مارت 

١٢١٢ی نیسانی ی نیسانی ١٣٣٩١٣٣٩ (بانكی حق) ژمارە (بانكی حق) ژمارە ٣٣
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تنیا  ھر   ستئ  مئ بداخوە   ك كراوە 
 ردەستبل ژمارەیمان  ئم  دەسنووسی 
ك لرەدا ئم ھم دەسنووسكمان وەكوو 
خۆی دووبارە ب ئیمالی تازە نووسیوەتوە 
ـــی دەســـنـــووســـكـــشـــمـــان  كـــۆپ ھـــــم  و 
بـــوكـــردۆتـــوە بــ دەســتــوخــتــی شخی 
 ب ھرچۆنك  بوكردۆتوە.  خۆی  نمر 
بدەر  خاڵ  دوو   ل منتیقییكان   گریمان
چاپكراوە،  بگومان   دەسنووس ئم   ،نیی
بم یا ئوەتا ھر تنیا وەكو بیاننامیك 
بوكراوەتوە یان ئوەتا وەكو ژمارە یكی 
 ك بوكراوەتوە  مارت)  مارت)ی  مارت)ی  ((٨٨٨٨ی   كڕۆژنام
 ییاننامب ئم  یان   ژمارەی ئم   ستئ تا 
 ڕەنگ وە كدۆزراوەتــچاپ كــراوی نــ ب
شوەی  و  بارتقا  نــشــدۆزرــتــوە.  ھــر 
دەسنووسك ھر ب ھمان شوەو ستایلی 
(دووەمین ژمارە (دووەمین ژمارە ١١ ی ٢٨٢٨٢٨٢٨ ی  ی  ی ٢٨٢٨ ی مارت ). وا دیارە ). وا دیارە  ی مارت ). وا دیارە 
 ھ ن بژمارە ٢ دەربك ویستوویان ك
مارتی١٣٣٩ ی   ٢٨  (١) ژمارە   نووسیویان
دەرچوونی  مژووی  چپیشوە  الی   ل و 
ــووســراوە ٢٨ ڕۆژنــامــكــ ھــر بــ ھ ن
ــی ژمــارەی  ــردن ی مـــارتـــی١٣٣٩) بــۆ دەرك
بۆی ھم  ب ھك دەكرێ  دواتر ھست 
ژمــارە   ب دەكــنــوە   كڕۆژنام ژمـــارەی 
مــــژووی  چپیشوە  الی   لــ ھــم  و   (٣)
 كــم ژمـــارەی ڕۆژنــامــكــدەرچــوونــی یــ
 .(١٣٣٩ مــارتــی  (٨ی  بــۆ  ڕاســتــدەكــنــوە 
ڕاستكردنوەی   ك  ڕاستیی ئم  سرباری 
ی   ٢٨  ل  كڕۆژنام دەرچوونی  مژووی 
مانای   .(١٣٣٩ مارتی  (٨ی  بۆ  مارتی١٣٣٩ 
٢٨٢٨ یكی مژووی ٢٨ ی  وای ك ئو ژمارە ١
مارتی١٣٣٩ بسرەوەی ل ڕاستیدا ژمارە 
(٢) ی ڕۆژنامكی. ھر لگڵ دەسنووسی 
ژمارە یكی بانگی حق ب مژوووی ٨ ی 
مارت، وتاركی توركی عوسمانی ب ناوی 
 دای لگڵ   
 ب  شنچ بم  پراوزك   وتارەك دوای 
(بۆ جنابی موستشار (بۆ جنابی موستشار 

ئیمزا  خۆی  مقالی   الزم  كمقال ئیمزا صاحب  خۆی  مقالی   الزم  كمقال صاحب 

 قالپاش ئیمزای صاحب م رمویت و لبف قالپاش ئیمزای صاحب م رمویت و لبف
اعزەم  تــرەف حــزرەت باش قوماندان   اعزەم ل تــرەف حــزرەت باش قوماندان   ل
بكرت)  تصدیق  كــوردســتــان  ملیكی  بكرت) و  تصدیق  كــوردســتــان  ملیكی  و 
داونی   لــ ھــر   ."١ "دەســنــووســی ژمـــارە 
وتارەك ب قمكی دار نووسراوە (ئیمزا (ئیمزا 
معرووف)معرووف) ك ب ڕاستی ئم بۆمان ساغ 
(معرووف) (معرووف) (معرووف) (معرووف) نكرایوە داخۆ ئم نكرایوە داخۆ ئم (معرووف) ناوە كی؟ ناوە كی؟ (معرووف) ناوە كی؟ 
ئایا ناوی خۆیتی یان ناوكی خوازراوەی؟ 
 م ناوە ڕەنگئ مرنجدانی ئرەی سگوب
دواتر دوای ھنانوەی ل چاپخان نووسرا 
 ب كــ ــووســ بــــت، وا دیــــارە ئـــم دەســن
شیمانی زۆر ھی ژمارە (١) بووە و كاتی 
خۆی ل چاپخان ھنراوەتوە و چاپنكراوە 
و دواتریش سوپای ئینگلیز دەستیان بسر 
و  ــووە  گــرت دەســنــووســكــدا  و   چاپخان
یكی  ژمــارە  دەسنووسی  دەسنووسكو 
و  ئدمۆندز  دەســت   وتۆتك حق  بانگی 
نردراوە  دواییش  ئمی  ڕگی   ل دواتر 
ژمــارەی  دوایین  كامبریدج.  كتبخانی  بۆ 
 ل ك ق ژمارە (٣ ) یی بانگی حڕۆژنام
١٢ ی نیسانی ١٣٣٩ بوكراوەتوە و دوو 
((((ڕۆژ دواتر ڕۆژ دواتر ((١٤١٤ ی نیسانی ١٣٣٩١٣٣٩١٣٣٩١٣٣٩ ی نیسانی  ی نیسانی  ی نیسانی ١٣٣٩١٣٣٩)) ئشكوتی 
و  دەكــرێ  داگیر  ئینگلیز  الین   ل  نجاس
دەست   تودەك  كچاپخان و   كڕۆژنام
 خاك م بستر ئگنیام ئمن د ئینگلیز، ك
ئازادكراوە و چاپخانك نكوتبای دەست 
دیكی  ژمـــارەی  زۆر   ب چــاومــان  ئینگلیز 

بانگی حق دەكوت. 
 كم ناونانی ڕۆژناممن وای بۆ دەچم ھ   
ــانــگــی حــــق) و ھـــم ھــمــوو دروشـــم  ــانــگــی حــــق)(ب (ب
ل نووسینی  نووسینكانی ڕۆژنامك ھر 
شخی محموود خۆی بووە. ل ژرەوەی 
تۆپ   بــ تۆپ (ناشكی   بــ (ناشكی  ــووســراوە  ن  كــڕۆژنــامــ
سیاسیی،  حق.  بانگی  سرفرازە  بۆمبا  سیاسیی، و  حق.  بانگی  سرفرازە  بۆمبا  و 
 ڕەسمیی غزەتیكی  ئیجتیماعی،  ڕەسمیی ئدەبی،  غزەتیكی  ئیجتیماعی،  ئدەبی، 
ــاھــی عــمــوومــوویــی ئــــۆردووی  ــرارگ ــ ق ــاھــی عــمــوومــوویــی ئــــۆردووی ل ــرارگ ــ ق ل
ئملی  و   غای دەكــرێ،  تبع  ئملی كوردستان  و   غای دەكــرێ،  تبع  كوردستان 
ئیستحصالی حقووقی كوردان)ئیستحصالی حقووقی كوردان). سرنجك 
ل ناوی ڕۆژنامكانی دەورانی بزووتنوەی 
ڕۆژی  كوردستان،  (بانگی  محموود  شخ 
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ڕۆمیژمارە زایینیڕۆژمژووی مژووی
٨ ی ئاداری ١٩٢٣پنجشمم٨ی مارتی ١١٣٣٩

٢٨ ی ئاداری ١٩٢٣* چوارشمم٢٨ ی مارتی ٢١٣٣٩

١٢ ی نیسانی ١٩٢٣پنجشمم١٢ ی نیسانی ٣١٣٣٩

(بانگی حق)(بانگی حق)(بانگی حق)(بانگی حق)كوردستان، ئینجا باز دەدات ب كوردستان، ئینجا باز دەدات ب (بانگی حق)(بانگی حق)
(ئومدی (ئومدی   ب دواینجار  دواتــریــشــوە   ل و 

ئیستقیالل)ئیستقیالل) سردەنتوە.
  ئم ئست دوای  ساڵ دەسنووسی 
((((ژمارە یكی ژمارە یكی ((٨٨ ی مارتی ١٣٣٩١٣٣٩١٣٣٩١٣٣٩ ی مارتی  ی مارتی ١٣٣٩١٣٣٩)) ی بانگی حق 
شخی  دەستوختی   ب  ك بودەكینوە 
ژمارە  وەكــوو  ھم  نووسراوە  خۆی  نمر 
یكی بانگی حق و ھم وەكوو یادگاریكی 
بۆ  دەستمان  دیــاری   یندەك نمر  شخی 
یادی ١١٢ سای ڕۆژنامنووسیی كوردی 
و ھزار درود بۆ ڕۆحی ئو سركردەیی 

ك تا مرد بۆ كورد ژیا.  
ــژووی  ــ بــۆ تــــواو ڕاســـتـــكـــردنـــوەی م
بانگی  دروســـتـــی ھـــر ســ ژمـــارەكـــی 
لم خشتیی خــوارەوە مژووی  حق وا 
دروستی   ب  ژمارەك  رسھ دەرچوونی 

دەنووسینوە.

دەسنووسی ژمارە – دەسنووسی ژمارە – ١١
بسم الل الرحمن الرحیمبسم الل الرحمن الرحیم

- پنح مانگ لمو پش بناو و شمولی 
تشكیلی  بۆ  جنووبی  كوردستانی  عمومی 
لسر  (ئینگترە)(ئینگترە)  كـــوردی  حكومتكی 
ھیجان و فعالیتی عشایر مجبوریتكی 
حس كرد، ل سلمانی دەستكرا ب تثبثات و 
تشكیالت لگڵ مشاورین و مئموورینی 
مــوزاكــرە،   وتینك دوورودرــــژ  ئینگلیز 
عشایر  قیامی  و  ھیجان   ك ئــوەی  لبر 
سلمانی  حكومتی  ئیدارەی  تشكیلی   ب
ئینگلیز  ـــوو  ب ئــاســایــش  و  ســكــون  ــدل  مــب
و  وەعــد   ل گرتن،   ھانب  ب كــرد  دەستی 

میثاقی خۆی نكوی كرد، گل موشكیالت 
 ل  مئ الكــیــن  كـــرد،  تولید  ئیفساداتی  و 
 وەی كئــ نــدا، بۆ  نییت المــان  حوسنی 
و  ئیستقیالل  موستخسن  شكلكی   بــ
 ل بكرێ  ئیستحصال  كــورد  سربخۆیی 
و  موطالبات  موقابیل  موزاكرەدا  ئثنای 
ئیبراز  فیداكاریمان   لگ ئینگلیز  بیانووی 
 ب بــ  ،وەســیــلــ بــ نیھایت،  كــرد الكــیــن 
سلمانی  شــاری  ئھالی  طیارە   ب ئیجاب 
 ب  مئ میللییی  تشكیالتی  كرد،  تھدید 
بیاننامی خۆی ڕەسمن ئیخالل كرد. بۆ 
ئیفساد و ئیخاللی گل سعی و كۆششی 
 ب  ك كــورد  نجیبی  قومی  فقت  كــرد، 
ڕەئی و تنسیبی خۆیان منیان بۆ ڕەئیس و 
ملیكی خۆیان ئینتیخاب و قبووڵ كردبوو 
بم ئیفسادات و اخالالت ئیغفال نبوو. بۆ 
ئھالی  ئینگلیز  سلمانی   ل من  دەرچوونی 
ئھالی  و  ئشراف  كرد  تھدید  طیارە   ب
موناسیب  منیان  دەرچــوونــی   (*)بصق
 لغرافخانت ــســر  ل مــودەتــــك  نــبــیــنــی، 
لژر  و  كــرد،  منیان  بقای  ئیسترخاصی 
ھیئتك  ئفندی(*)  قادر  ڕیاستی شخ 
 ھانب ركووك، الكین ئینگلیز بچوو بۆ ك
ئم ئسترحام و   داین بوو و ھیچ گوی 
 و ڕۆژە كھالی، ئشارف و ئعاتی ئموداف
ھیئتمان گیشت كركووك، بۆ دەرچوونی 
كوردستان  مللیی  ئیدارەی  تكدانی  و  من 
شاری(*)   ھاتن طیارە   ب كرد،  ئصراری 
سلمانی ب بۆمبا مملكتیان بۆمباردومان 
كرد، لم بۆمباردومان گل خانوو خراپ 
 لــران بــوو، گس مال وعزێ كبــوو، ب
منداڵ و عیالی ب دەست تلف بوون، 
بۆ   ك تجاوزە  ئم   ب  ،توەحش ئم 
ئلبت  بینرا  ئھالیی ب گوناھ ڕەوا  ئم 
و  مددەنییت  عالمی   ،ننام جــزا   ب

 دەپرس  مئ حیسابی  ئینسانییت 
الل)الل) دت غلیان. ئم وەحشت، ئم ضولم و 
ئیعتساف مربووتیت و صداقتی ئشراف 
و ئھالی تئیید كرد الكین من ئیستراحت 
بۆ  كــرد،  ترجیح  مملكتم  سالمتی  و 
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بۆمباردومانی  رەفعی  ئینگلیز   ك ــوەی  ئ
ئھالی ب گوناه بكا، ل میانی فیغان و و 
وداعی ئشراف و ئھالی مملكت لشار 
و  مــاڵ  و  ئھل  سالمتی  بۆ  دەرچـــووم، 
ترك  موقتن  قصبم  سلمانی  مندای 
و  قوماندان   ب ئــۆردووی كوردستان  كرد، 
ڕەفاقتی  ئفرادییوە  و  ضابتان  ھیئتی 
عشایر  لگڵ   مانئ كرد،  ترجیح  منیان 
و   عموداف بۆ  كــورد  میللتی  ئفرادی  و 
ئیستیقاللیتی  و  حوڕڕیت  ئیستیحصالی 
 نبم بدەنیانا   ل ڕۆح  ھتا  كوردستان 
 عــمــودافــ و  مــوجــاھــدە  ئینگلیز  ــگــڵ  ل
ھموو  دەستگیری  و  موعین  خوا  دەكــن، 

چاكان بت.
شڕكردن  كسدا  لگڵ  ٢-مقصدم 
نیی، موخالفتی حقی كس ناكم، الكین 
كــورد  میللتی  مــشــروعــی  حــقــوقــی  بــۆ 
تجاوزی كسیش ڕەوا نابینم، ئو ضابتان 
و ئفرادەی خبریان نبووە ل دەرچوون 

 مئ ئیلتیحاقی  مارت  مانگی  یانزەی  ھتا 
ــســر تــشــویــق و  ــكــن، ئـــوانـــی كــ ل ب
ئیغفالی بعزێ موفسیدین ل قطعی خۆیان 
جوێ بوونوە دووبارە ھتا یانزەی مانگی 
مارت ئگر بن و ئیلتیحاق بكن ل جزا 

عفویان ئكم.
مــامــووری  ئـــوانـــی عــســكــرن و   -٣
حكومت بوون و ئوانی خۆیان ب موسمان 
و كورد حیساب دەكن ئب ب ئمری من 
ھیچ خدمتك و ھیچ مئمووریتك قبووڵ 
عموومی  ڕەئی  و  ئینتیخاب   ب من  نكن، 
ڕوئسا و ئفرادی میللتی كورد ب ملیكی 

كوردستان قبووڵ كراوم.
عول   ب كوردستان  ــۆردووی  ئ ٤-ھتا 
شــاری  داخــلــی  مضفرا  ــاری  ب عینایتی  و 
و  ئینگلیز  منفعتی  بۆ   ــ دەب سلمانی 
بعزێ موفسیدین ھیچ كس مئمووریت 
میللت بال  قــراری شــورای   ب بكا  قبووڵ 
ئستیثنا جزای ئیعدام، ئو عسكران ئو 
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 شخ محموود حفید شخ محموود حفیدساح زەكیساح زەكی

ضابتانی ك ماونتوە ھتا یانزەی مارت 
دیوانی  قراری   ب نكن  ئــۆردوو  ئیلتیحاقی 
ئیعدامیان  حوكمی  غیابیا  عسكری  حربی 

دراوە.
٥-ئھالی شار و دەرەوە دەب ب ھموو 
و  قووەت  نین  قوەتییان  و  موجوودیت 
 ب مئ ،ری ئینگلیز داخیلی ناویان ببسكع

قراری شورای میللت ئمرەكم موخالیف
 ئم قرارە ھر كس حرەكت بكا یعنی 
حرەكتیان  بكا،  دەعـــوەت  ئینگلیز  قوەتی 
دەركردنیان  و   عموداف بۆ  بكا،  تسھیل 
تحقیقات  لپاش  نكا،  موجاھدە  و  سعی 
ك تبینی كرد بیاری شورای میللی غیابیا 

حوكمی ئیعدام دەدرێ.
من  و  یره  خیرا  ذرة  مثقال  یفعل  فمن   -٦
یعمل مثقال ذرة شا یره صدق الله العظیم. 

٨ ی مارتی ١٣٣٩
باش قوماندان و ملیكی كوردستان.

لبردەم  نیشانیان  ئم  وشانی  ئم   *
دای، لیان دنیا نیم. 

سرچاوەو پراوز:سرچاوەو پراوز:

1- C.J.Edmonds، A Kurdish 
newspaper "Rozh-i Kurdistan"، 
In Journal of the Central Asian 
Society، Vol XII، part I، 1925، pp: 
8390-

2 Ibid، p.90 
ــح،  ســا ســـدیـــق  و  ســـاـــح  ـــق  ـــی ڕەف  (٣)
شخ  حوكمی  ســردەمــی  ــامــكــانــی  ڕۆژن

محموود، سلمانی، ٢٠٠٣، ال: ٦-٧
برگی  دی،  چیم   ،خــواجــ ئحمد   (٤)
سلمانی،  كــامــران،  چاپخانی  دووەم، 

١٩٧١، ال:٧
نووسراوە   كڕۆژنام لسر   ھب  *
ڕۆژە  ئــم  ڕاســتــیــیــكــی   ،(ممنجشپ)(ممنجشپ)

ڕككوتی ڕككوتی (چوارشمم)(چوارشمم) دەكات. 
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رۆژنامنووسیی برگری نموونی (  )

میسری محمد ئمین دلر محمد د.
سلمانی زانكۆی

پشكی:
ھر كــوردی، رۆژنامنووسیی مژووی 
سدەی كۆتایی ل خۆناسینوە یكم ل
بیستم، ســـدەی كۆتایی تــا نــۆزدەیــمــدا
ك تایبت،  و وتكھ ئزموونی ل پە 
نتوەكانی تردا رۆژنامنووسیی ل ڕەنگ
ب و وردی ب گــر  بت، كــم نموونیان 
كۆمیتی و مژوویی ڕووەكانی ھموو
ھــۆكــاری ــ ب ــیــوە ــابــووری و ســیــاســی و ئ
پشچوون بــرەو و   شگ و سرھدان
رۆژنام ھــر  قدەغكردنی و شكست و 
دەگین ڕاستیی لو بچینوە، گۆڤاركدا و
بووە بند وكراوانب ئو چارەنووسیی ك
نتوە ســرفــرازی و ــازادی ئ ب خواستی
و ھــاوار و دەنگی  ب شكاندنی ھوی و 
و و ســانــســۆر ســتــم دەنــگــدانــوەی ئــو
داگیركران مژوو، درژایی ب ك یپاندنچ

ب جارەی ھر سپاندووە، كوردیاندا بسر
رگر شوازێ ب قۆناغكدا ھر ل و جۆرێ
داگیركرانی بوكردنوە. چاپ و ل بوون
تگیشتوون ڕاستیی لو چاك كوردستان
ب بــرەودانــ ھوی  رۆژنامنووسیی   ك
رگایوە لــو ھــر نــتــوەیــی،  ھۆشیاری 
دەتوانن ك دەرئكوێ دەستبژر ھوی
رۆژنامنووسیی خوانی لسر ھمووان
بمش بكن، تیار میللت  و كۆبكنوە
الواز پرتوازەیی  و  ناوچگرتی  گیانی 
برنامی و ھاوبش ناسنامی و دەبت
لبر ھــر ،ندەس شگ ركخراوەیی
ھاوردنی ئسك دژی سر دوژمنان تا ئوە
و ســربــخــۆ ــامــنــووســیــی چـــاپ و رۆژن
ب تردا، باركی ب بم بوون، نتوەیی 
و چــواشــكــاری و  پوپاگندە مبستی
كاریان خۆیان دەستی پگی پتوكردنی
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داوە. چاپمنی بوكردنوەی دامزراندن و بۆ
ھموو ڕاپڕین، تا كوردیدا رۆژنامنووسیی مژووی ل
دوور و ئازاد ھوای و ل كش رۆژنامانی و گۆڤار ئو
بوون كــورت تمن دەرچـــوون،  دەســت ل سانسۆری
ھوی داگیركر ھزەوە رووی ل چۆن وەك میشھ و
شوەیش بو داوە راپڕینكانی و شۆڕش سركوتكردنی
ب و داڕشــتــووە نــاڕەزایــی دەنگی كپكردنی بۆ  برنامی 
وەستاونتوە، ئازاد و ئازا قمی ب دژ شوەیك ھموو
ل رگا  تنیا دژوارەدا، و سخت رجــمــ و ھــل  لــو 
دامزراندنی فكری و داینمۆ ك دەستبژردا بــردەم
ن و لبك تاراوگ ل بوون، روو چاپ و رۆژنامنووسیی
(كوردستان)ێ مابتوە ئازادی  بۆ پراوزێ  نشو ھر
(بانگی  خۆمایدا  حوكمداری سردەمی ل یان بكن، چاپ
و  ئیستقالل)  ئومدی  و  كوردستان رۆژی  و كوردستان 
بوپڕی  كورد)  مندانی گوگای نیشتمان، (كوردستان،
پنا رۆژانكیش بوبكنوە، و چــاپ لخۆبوردەییوە
ك كورد ئزەلییكی و ھمیشیی دۆست بر برنوە
 ل ق) كح (بانگی وەك كوردستانن، ئشكوتكانی و شاخ
داگیركری ئینگلیز دوور ل دەستی و ئشكوتی جاسندا
چاپكراو و ژمارەی دوو زۆر، ماندووبوونكی و ب ئرك

مایوە. ڕەشنووسیی ب ژمارەیكیش
دوو ئو بسركردنوەی بۆ كوھ وەیژینتو ئم
ئوەی ئومدی ب ژ٣)، و ژ١ حق (بانگی ژمارەیی
ساغكردنوەی و ئو نووسین پاڵ ل ھوش ئم
ب ببتوە شونی دریناندا، رۆژنــامــ و  گۆڤار
پ كلنكانی  زانستیان و ورد تبینی  و سرنج

بكرت. دەومند و بكرتوە

مژوویی: ئاوڕكی
كۆمگای و  ناوەند زادەی رۆژنام پیی  بو
گوتار  گایكۆم و ناوەندە ئو بۆ ھر خۆیتی 
پشەوایتی و رنونی ھوی و دەكات ئاڕاست
بین ئاشنا رجــمــ و ھــل  بــو ویستپ دەدات، 
تدا ــوكــراوەكــی و ب گــۆڤــار ــان كــ رۆژنــامــ، ی

دەرچووە.
كوردستان دوای (بانگی ریزبندی ق) بح (بانگی
رووی ل (١٩٢٣ ـ   ١٩٢٢) كوردستان)ە  رۆژی و
و ئگرچی یكن سیاسییوە و ھوستی ئامانج
جیاوازییان ملمالنیكان  یكاكردنوەی و گوتار زمانی

.یھ
نووسیی، چاپخانرۆژنام خاوەنی ببین چاپخان ب ناكرێ
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شارستانیت بوكردنوەی ھۆی بۆت ك یزەرورەت ئو
ئزموونی تۆماری و بیر گواستنوەی و نوبوونوە و
واكردن رگا و و كولتوور ب زمان بایخدان و نتوەكان
شوەیكی ب گشتی رای رووكردن و بیروڕا دەربینی بۆ

راستوخۆ.
(مجر نوئل)، جگی خرای (مجرسۆن) ئوەی دوای
بووە یچاپخان ئم و سلمانی نایھ چاپخانیكی (سۆن)
(سۆن) لو  ھوی ئم شارەدا. لم چاپ دەزگای یكم
بم ناوەندە یپیش ئم توانی ك یخدارانبای باش و كارە
نبناس كناوچ خكی نوێ ب پیشیكی و بكات ئاشنا
ناوی  ب ھفتانی رۆژنامیكی چاپخانیوە لم ھر  و
و  ل ١٩٢٠/٤/٢٩ تا ١٩٢٢/٧/٢٧ سد (پشكوتن) دەركرد

بوبووەوە(١). ژمارەی ھژدە
پ ــری  دوات رۆژنامكانی  ك بوو یچاپخان ئم ھر

.نوتی جاسشكئ بۆ گواسترایوە دواتر دەرچووە و
داگیركرك  وەك (ســۆن)  كسایتی ویستپ لــــرەدا

:دە كمال مزھر د. یاد وەك بخینوە
تكڵ ھنگوینی و ژەھر دی، داگیركركی ھر ((وەك
ھرشی بــر دەبـــردە پنای  زۆرجـــار  دەكـــرد، یكدی   ب
بۆ یارمتی دەستی ھبوو واش زۆرجاری زەنگ، و زەبر
وەكو بم ئویشی دەكێ، و ئم دەكرد و درژ ھندك
ئوەشدا ل تك دەكردەوە، بیری ئوروپاییكی پشكوتوو
زانی پسند ب وای لبرئوە گورەبوو، كوردناسكی

.(٢)((نزردابم گورە چاپخانیكی
ناوچی شاعیری و نــووســر زۆری  بشكی
پیوەندییان چاپخانیوە ئــم ھــۆی  ب سلمانی
ب و پــیــداكــرد  كـــوردی رۆژنامنووسیی لــگــڵ 
ژیانی رۆژانی ب تكڵ و برھمكانیان نووسین
و چــوت ـــاردە دی بــۆ خك دەبـــوون، ئــامــاژەیــان
ھۆكاری ك دەكــرد كۆمڵ نــاو زیانبخشكانی

بوون. میللت پرتوازەیی و دواكوتن
وەك  (پشكوتن)  ــی ــام رۆژن ئامانجی  دیـــارە
برامبر رەسمی، سیاستی ئینگلیزی رۆژنامیكی
دەوتی سۆڤیتدا و لگڵ تورك ملمالنی و كورد ب
بوون گفتی ئایندەیی و بن ك زیاتر روو، دەخست
١٩١٨ ـ ١٩١٩)  ڕاستی (تگیشتنی رۆژنامی وەك
كورد دابانی و نوێ داگیركری بۆ بوون پوپاگندە

ھبوو. توركیای ئایینیی بۆ سۆزە لو
كوردی نتوەیی ھستی كرۆژنام ئوە ((لبر

بكو (پشكوتن)ە، رۆژنامی مبست نخست گوێ پشت
بگومان بم پشوە، بــرەو پوەنا  پای بین دەكــرێ
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برژەوەندییكانی لگڵ  شوەیی بــو
.(٣)((بگونج بریتانیادا

ـــو كــورتــ بــاســی (پــــشــكــوتــن) بۆ  ئ
بوكردنوەی و سرەتای چاپ دیاریكردنی
برەوی دواتــر  ك سلمانیدا شاری ل بوو

نوی گرت. رچكی سند و
١٩٢٢/٨/٢ـ  ١٩٢٢/١١/٣) كوردستان (بانگی
ئدەبی  عیلمی، (رۆژنامیكی ناوی  ب ك
زمانی ب میللی))یوە و سربست و حوڕ
ھر دەرچــوو، توركی و فارسی و كوردی
حكومت) چاپكرا  (چاپخانی یچاپخان لو

بوبۆوە. و
و ئیمتیاز  خـــاوەنـــی پــاشــا مــســتــفــا   ــ ك
بــڕــوەبــری بــرپــرس و ســرنــووســری

بوو(٤).
زمــانــحــاــی  وەك  كـــوردســـتـــان)  (بــانــگــی 
 ١٩٢٢/٧/٢١  ل  ك كوردستان)  (كۆمی
ھان خك ئــوەبــوو  ((ئامانجی دامـــزرا،
نتوایتی مافی بدەستھنانی بۆ بــدات
رۆشنبیری بزاڤی ب گورە تكانكی كورد،
زانست ــوەی ــردن ــوك ب و بـــدات ـــوردی  ك
دواتــر گــل ھۆشیاركردنوەی و زانین و 
بۆ باشی كوردستان)پانتاییكی (بانگی
و دامــزرانــدن ھواكانی بوكردنوەی
شخ محموود جموجۆكانی تشریفات و

كردبوو))(٥). ترخان
یكمیدا  خوولی  ل كوردستان)  (بانگی
ل دەرچــووە (١٩٢٢/٨/٢  (١٣) ژمارەی ك
(١٩٢٣/٦/٨  ــ ل  ١٤) ژ   (١٩٢٢/١١/٣ ــا ت

دەرچووە(٦).
لگڵ  كوردستان)  (بانگی ــراوردی ب ب
و راشكاوانتر  زۆر  دەبینین (پشكوتن)دا 
گوتاری ئاڕاستی سمینوە سانسۆر و ب
زمانی ســ ھــر بــ دەكـــات نــاوەنــدەكــی
ھوی بــو تــوركــی و كـــوردی و فــارســی
دوای گرنگی قۆناغكی ھۆشیاركردنوەیی

.جیھانیی یكمی شڕی
كوردستان)  (بانگی ك بكین ئاماژە دەب
زمانحای واوی بۆتت ب (١٠)ەوە ژمارە ل
بمش  كــوردســتــان(٧)  حكوومتی  دووەم 
كوردستان) (جمعیتی ھوای و چاالكی

نوێ ئركی ب زیاتری بایخی بووە، الواز
داوە.

بـــووە ڕۆژنــــامــــ بــــم شــــــوەیـــ ئــــم
حــكــوومــتــی دووەم ــیــكــی ــی ــــداویــســت پ
كوردستان) (١٩٢٢/٩/٣٠  (بانگی كوردستان
ھواڵ و یاننامب توانی (١٩٢٢/١١/٣ تا
چۆكردنی رۆژانی  گرمكانی رووداوە  و
سرەتاكانی و ئینگلیزەوە لالین سلمانی
مرام و تــورك پوپاگندەی سرھدانی 
برپرچیان و  روو  بخات مبستیان  و

بداتوە.
ناوەوەی ھاتن پگیبۆ (بانگیكوردستان)
دەوت كاروباری ب تایبت رۆژنامیكی

كوردستان)ە. (رۆژی خۆش كرد ك
ل محموود شخ گــڕانــوەی ــدوای ((ل
تازەی  كابینی دامزراندنی  و  ١٩٢٢/٩/٣٠
(بانگی ســـرەتـــا  ــان ــوردســت ك حــكــومــتــی 
و دوایی (رۆژی كوردستان)ی كوردستان)
خۆیشی  ،كتحكوم زمانحای  كــردۆتــ
 ب  ١٩٢٢ یــكــمــی تــشــریــنــی كــۆتــایــی   ــ ل
ملیكی ب كــردووە حكومدارەوە  ل دواوە

كوردستان))(٨).
حكوومتی ((ئۆرگانی كوردستان) (رۆژی
محموود شخ ك جنووبی، كوردستانی
سربخۆیی و ئــازادی داوای و رایگیاند
،ئامانج ئم  بدیھنانی پناوی  ل دەكرد،
روون كــوردی خواستكانی ڕای میشھ
ھستی و ب گرمیشوە سۆز دەكــردەوە،
حكوومتی سایی ل خۆی بختوەرانی
دەبینی وای ك دەردەبی، محمووددا شخ
دەست ل رزگــاربــوون ئاواتكانی و ھیوا 

بووە))(٩). سترجب تدا بگانی
كوردستان) تدا  (رۆژی و رۆژگارەی كل
ت٢ ١٩٢٢ تا ٣/ ١٥ بوبۆتوە و دەرچوو
ئارامییكی سیاسی رووی ل ،١٩٢٣ مارت
ئازادی ل تدەرف ئم بینیوە، خۆیوە ب
رووی بــ كــرانــوە و سانسۆر  دوورە و 
نووسر رۆژنامنووسیدا، نوی سردەمكی
نووسین بــ لــالیــك ھــانــدا شاعیرانی و 
و دەســتــبــژــر ــــواڵ، ــنــوەی ھ و گــواســت
دوژمنان مرامی و مبست ل خوندەواران
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گش ب ترەوە  لالیكی و بتوە ئاگا ب
بۆ نتوایتییوە سۆزكی و زۆر بینییكی
قۆناغ ئو وەك پویستی و بوانن ئایندە
راكش، ئو كورتییكانی و كم دەست بۆ
و شكست ھۆی بوون دواتر ك ھۆكارانی
واتایكی  ب كوردی، دەستی ئاوابوونی
(رۆژی كــوردســتــان)دا لــ الپــڕەكــانــی تــر 
ئو رۆژگارە پیاھدانی و ل ستایش بدەر
كورد بووە مژینی ل خونی ب ڕاستی ك
ئایندە، بۆ ھیوایكی ھكراوە بوو چرای و
ب گرفت رۆژگارە ئو ئوەشدا بم لگڵ
حیلمی رەفیق وەك و نبووە كورتی و كم و
شونك و ((رێ :دەنووس یادداشتكانیدا ل
عشایرییدا كاروباری ھسوڕاندنی ل ك
ڕای و تكبیر  بۆ ڕۆیشتبوون، لــســری 
ئوانی ندەھات، كك ب حكوومت ئیشی
لم ببنوە نزیك ل حوكمدا  ئیانتوانی ك
و نفام و پوەندی بوون، دەست بابتاندا
دوا و برسی چاو دەوروپشتی نخوندەوار،
و پشت ل خنجر نۆكری كوتوو، تان

شان. ل تفنگ عشایری
توركیاوە ل ھتا بغداوە ل ھرچندە
ھاتبوون سلمانی كوردەكان زابت ل ھندێ
باش سردەمدا ھندێ خوندەواری لو و
ئیانویست و بوون لوێ نیشتمانپروەر و
یارمتی و تبكۆشن دەس ناو ل دەس ك
تاقمی رككوتی بــم بـــدەن، حــوكــمــدار
نگونجا تر و ئمانی حوكمدار دەوروپشتی
تاقمی و ل بینی حوكمدار یكم تاقمی و
دیواركی ،دەمانچ و خنجر ل دووەمدا

كردبوو))(١٠). دروست
ل دیاریكردنی  و بیرھنانوە بــۆ ھــر
(بانگی لــنــــوان جـــیـــاوازی و  یــكــچــوون 
ویستپ كوردستان)دا (رۆژی و كوردستان)
تا ڕوو، ینبخ نالی دوو ئو ب خرایی
و ھاوسنگی  حــق)دا  (بانگی  لگڵ دواتر

بدەینوە. ئاڕاستكانیان لك
ل بشك یــكــچــوونــوە، لــ رووی   لــ
 ل كوردستان)  (بانگی دیارەكانی مق
یھ ناوبانگیان و ناو كوردستان)دا (رۆژی
بردەواموە، توانای و گوڕ و نفس ب و

ئدەبی و كۆمیتی و نتوەیی وتــاری
م.  ساح، شخ نوری لوان (شخ دەنووسن،

حیلمی.) رەفیق باپیر، كمال علی نوری،
ــامــی رۆژن وەك كــــامــ ھــــردوو رۆژن
قۆناغی لــ و دەكــرــن ناسپ نــتــوەیــی
داگیركرەوە دەستی  ل گواستنوەدان
یكمجارە بۆ ك خۆمای، دەستی بۆ
سربخۆی رۆژنامی كوردی دەستكی
مــرامــی و ــاز ــی ن ھــبــــت و راســتــوخــۆ
دژ وەمی و بدات جاڕ تدا خۆی نتوەیی
ل بم بداتوە، كورد نیارانی راگیاندنی
و ئینگلیز سیاسی برامبر ئاڕاستی رووی
 ب متمانی كوردستان) زیاتر (بانگی تورك
كانتورك ب مرامی دژ ئینگلیزە و گفتكانی
(مستفا كاریگری بیری بۆچوون دیارە ئم
برھستكاركی  ك وەیپ یامولكی)  پاشا

كمال بووە. توندی مستفا
كوردستان) (رۆژی رۆژنــامــی  ((بـــم
ل و گــرتــووە مــیــانــەوانــی سیاستكی 
پارسنگی داوە وتارەكانییوە، ھوی رگای
ـــك ڕادەی تــا تـــورك  و ئینگلیز  الیــنــگــری 
ھوستی ئنجامی چاوەڕوان و رابگرێ
ئینگلیز تایبت ب دەركوت، كردەییان ب
بۆ گفتوگۆدان ل ھر داوە نیشان وای ك
ل نبووە كوردستان و نائومد سربخۆیی
و سر كردۆت ن ھرشی ئینگلیز، پیمانی

داناوە))(١١). پنای و پشت ب ن
ب ـــاردا رۆژگ پشچوونی بــرەو لگڵ 
بن ھموو ك دەركوت كم، ماوەیكی
كردنوەی ئارام ئینگلیز تنیا بۆ گفتكانی و
دەستی كردنی سقامگیر و كبارودۆخ
ئ ماكداوڵ  دیڤید وەك و بــووە خۆیان
مبستی  ب  ١٩٢٢ ئیلولی ل ((بریتانیا 
تورككان، ھڕەشی رووبڕووبوونوەی
ھنایوە ــوو، ب خــۆش محموود شخ  لــ
بنمای ــســر ل كـــارە ئـــم كــوردســتــان، 
ھستی ل سوود وەرگرتن و برژەوەندی
ناسیۆنالیزمی گشسندووی رۆژ ب رۆژ
ــر ــب ــرام ب لـــ كـــــورد، وەك ســــبــرــكــی 
بریتانیا بــوو.  توركچییكان پوپاگندەی
چونك ھبوو، محموود شخ ب پویستی
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ل نبوو ھزكی ،بودج كردنوەی كم سیاستی ھۆی ب
.(١٢)((نبھ كاری ب كوردستان

ھوستی بــ مــاكــداوڵ دیڤید بــۆچــوونــی ئــم  گــر 
بـــراورد خــــواروو حكومتی دووەم كــۆتــایــی ــــی  رۆژان
یكم  ل ئینگلیز ك دەبینوە نزیك نجامئ لو بكین، 
بۆ دروستی برنامیكی عراقوە*، داگیركردنی رۆژی
چند و ناوخۆ ناكۆكی و نبووە كوردستان سربخۆیی
كردۆت جیاجیاكانی ناوچ و كوردەكان سركردە ھوستی

پاشگزبوونوە. بھانی
رۆژی ١٩٢٣/٣/٣  ك ژمارەیدا دوا كوردستان) ل (رۆژی
سلمانی)ەوە (تخلییی ناوی ب ك وتاركیدا ل دەرچووە،
ب كوردستان)و (رۆژی دەستی زمانحای ك نووسیویتی
و ئینگلیز ھاتنی رۆژانی یكم ب خرا گانوەیكی ئاشكرا
خواروو دامزراندنی حكوومتی دواتر سلمانی و چۆكردنی
ئو  ونیكی ١٩٢٣/٣/٢ و رۆژانی ل سلمانی بۆمبارانی و
پایتختی حكومتی بسر وە كنیندەھ یاد ب كارەسات
ئینگلیز چۆن دەردەكوێ و ھاتووە كوردستاندا خوارووی
برامبر، ھرشی نا و بۆمباباران ب خواستی ئازادی وەمی

داوەتوە:
كرد، خلیت سلمانی ئینگلیز حكومتی ك وەخــتــ))
م واقعئ خبری ك ئوە پاش ل داخل و ئھالی خاریج
و چی زانی كس نی مانگكیش زانی، تا كتوپەیان
چ سك لمدا كرا خلیت بۆچی و لبر چبوو
تشیش ھر و وعن ھر ب ،یھ سیاستك چ
ل ملیك،  حزرەتی مواصلتی و ورود تا بوو 
ئاسایشی ئفندییوە عبدالقادر شخ جنابی ترەف

كرا. تئمین عمومی
وەزعیتی و ملیك حزرەتی مواصلتی لپاش
شك ئم حكومتییوە، شككی خرای مملكت
خدا پسندانكی ھیمتی سایی ل ئمولم فوق
دەوام مانگ شش پنج مئ ملیكوە، حزرەتی
ئامالی بۆ ترویجی مودەتدا زەرفی ئم ل و دەكا
،كوردی حكومتكی تشكیلی و ئینگلیز حكوومت
كركووك بۆ مورەخص ھیئت، موتعدد لرەوە
و ئم ھاتوون و رۆیشتوون موزاكرە بۆ بۆ بغداد و
تشكیلی بۆ وا یعنی بۆ رۆژكی دائیمن موحیت
حكومتی لوتفی چــاوەڕوانــی كوردی حكومتكی
دۆستایتی ئیدامی بۆ سعی موتمادیت و بوون ئینگلیز
تئسووف موقابل معل كچی كردووە، حكومتی ئینگلیز
ب وومزم تمیلل ئم ئینگلیز حكومتی ،تیم دۆستایب
معنای تیناگین ئكا، تخویف و تھدید بومباردوومان



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 69ژمارە

رۆژنامنووسیی برگری نموونی (بانگی حق)

ترەف  ل خیمف لبرچیی عجبن حكومتی  و  چیی
موقابل یاخود كرد خلیت ئرەی ك كرا تھدید كوردكوە
مدافعیك ك شك ئبا ل كوردستاندا قوەتی ھیچ خۆی ب

بكا.
خۆمان میللیی ئــــازادی و ــت  حــوری غــیــری ئــگــر 
مناڵ ئیلال ژن، و واقیع بووە، باش ل ناحقمان دەعوایكی
بومباردمان ك گوناھی چی تم میللخانووی ئ و فقیر
رشتنی ل خون ئینگلیز فخیمی یاخود حكومتی ئكرێ

تناگین))* ئكا. چاستفادەیك تمیلل ئم

كوردستان)(١٣) (رۆژی
فۆكی ئو ب نوترین شاری سلمانی دوای بۆمبارانی
ونای كوردستان) (رۆژی ك شوەیی بو و رۆژگــارە
گیان تكچووە و و دەوروبری ناوشار كردووە، بارودۆخی
محموود شخ بــووە، مترسیدا لبر ھاوتیان مای و 
(خواج (ئحمد بھ وەك ج ب سلمانی ئوی پش
 ب گشتی ١٩٢٣/٣/١ كۆبوونوەیكی شوی دەكات باسی
لو كۆبوونوەیدا راستوخۆ مئمورانی حكومتكردووە و
و پیمان ئو و ئینگلیز سیاستی سر كردۆت ھرشی
و ناڕاست ب تفرەكاری ب دابوو  كوردیان ب گفتكانی
دە وەككۆبوون ئامادەبووانی ب شخ دەكات، ئاۆز باس
ب ڕشتنمان برامبر خون و مرایی كۆشش و ((ھموو

(دوور قلكزەردەكانمان مایوە، سوود ب ئینگلیز،
من ب (ب ناحز یا معارەزە یا دوژمن نی مانای
تفرەمان یا یا نازانن راست ناكن دەزانن، سوچدار
بۆ دەستیان گۆپای ب كردووە ئمیان و دەدەن
عرەب، بۆ یا مئ نك بۆ ،موص ساغكردنوەی
بۆ ك بــغــداد ســر  ندەیخ خۆیان مــرامــی  بۆ 

كوردە...))(١٤) ناوی كوژاندنوەی
بــیــاری چۆكردنی لــم كــۆبــوونــوەیــدا دیــارە 
بھ ج شخ بیار دەدات شار دراوە و سلمانی
ھاوار ر. م. وەك نجاس ئشكوتی بكات روو و

دەكات: باسی
دەربچت حق بانگی ژمارەی یكم لوەی ((بر
چاپ (١)ی بیانی ژ یچاپخان بو شخ محموود
(١) ژمارە نووسراوە لی ك كردەوە، بوی و كرد
ھــروەك ــی))  ــی/١٣٣٩ رۆم ــارت ٨/م ١٩٢٣ی سای
یانب بو ئاماژە حــق))دا ((بانگی  ژمارەیكی ل

دراوە.
خای زۆر كراوەتوە، چ خادا چوار ل ك یانب ئو
شۆڕش بیاننامی یكم  وەك  و ورووژانـــدووە  گرنگی
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و كــــورد ــی ــخــۆی ســرب لــ رگــریــیــو بــ
سیاستی ئینگلیز، خستنڕووی راستقینی
كیاننامب ئاڕاستی  و مبست  دەكــرێ

بكینوە: روون وەیش بم
ــدنــی  دامــزران لــ مــانــگ پنج  دوای  ـ   ١
ھوی كــوردســتــان، خـــوارووی حكومتی 
بۆ عشائیری و خكی سیستمی گۆڕانی
ئاسایش كردنی دابین و دەوت دامزراندنی
دەست ئینگلیز دەوروبــری، و بۆ سلمانی
چواشكاری و ف سیاستی بـــرداری
بـــردەوام گفتوگۆ مــاوەیــدا نــبــووە، لــو
ئینگلیزدا و كوردستان حكومتی لنوان
نییت دسافی و ب كورد بــردەوام بووە،
بــم روو، خستۆت ــی ــان داواك پاكییوە
و بن ھموو ل نكوی برامبر الینی
و دپاكی و كردووە  پشووی  پیمانكانی 
ۆكف ب رەوا، و مافی میللت بۆ فیداكاری

دراوەتوە. سربازی وەم ھرشی و
محكوم  ئینگلیر فۆككانی ھرشی ـ  ٢
مرۆڤ كاركی  ھموو دژی ب و دەكــات 
بوپڕی چۆن ك و دەشوبھنی پروەرانی
ھاوتی و منداڵ و ژن پالماری دڕندەییوە
شخ ئوەی دوای تنانت دەدەن، بتاوان
سلمانی ئۆردووی كوردستان و محموود
دەستوە ب نــدەن  ھانب تا دەھن  ج
شارۆچككان، و شار كردنی بۆمباران بۆ
پشوو وەك ئینگلیز گفتان و بن ئم بم
بووە پوپاگندە كاری  و  چواشكاری بۆ
ئو ئفسر ناوی ب شخ لم خادا ھر
پیمان شۆڕشوە ھزەكانی و فرماندە و
پناوی ل ك دەكات كوردستان خكی ب
ھموو مــافــكــانــیــانــدا، ھنانی دەســـت   بــ
بخت مایان و گیان بنونن فیداكارییك
درژەپدانی و ورە گیانی وەیش بم بكن،

نوێ دەكاتوە. خبات
مبستی  ئاشكرا ب محموود شخ ـ  ٣
و دژی نیی ك شڕ فرۆش روون دەكاتوە
نادات رگا بم ناوەستتوە، كسی مافی
لم ھــر بــكــات، زەوت ــورد ك كــس مافی 
ئفسر ئو ھموو دەدات ھۆشیاری خادا
پیوەندییان   ١٩٢٣/٣/٨ تا مئموورانی و

 ١٩٢٣/٣/١١ تا نــكــردووە، شــۆڕشــوە  ب
و كراوەكان ئــازاد ناوچ ننیبگ خۆیان
دەدەن نیشان خۆیان پاكی نیاز كارەیان بو

دەیانگرتوە. گشتی لبوردنی و
ملیكی و قومانداران خادا (باشی لم ٤ـ 
شرعیتی  لــســر جــخــت ــان)  كــوردســت
دەكاتوە كوردستان خــوارووی حكومتی
رای گشتی ھبژاردن و وەی بھۆی ئب
ھبژردراوە، كوردستان ملیكی ب میللت
ب ئینگلیز  دەســـتـــی ـــوە ئ ــر ــب ل ھـــر 
و دەكـــات بــاس ئیسالم دژە و داگــیــركــر
و دانیشتوان  ھموو دەداتــ ھۆشیاری وە 
ب پیوەندیان ك مئموورەكان و ئفسر
جۆرێ ھیچ ب ناب نكردووە،  شۆڕشوە
ئودا سایی ل و بكن داگیركر ھاوكاری
بیاری پچوانوە وەك ن، ببك خزمت

.(١٥)دارەدانس ل سزایان میللت شورای
بسر بوبوونوەی  بیست رۆژ دوای ـ ٥
بانگی رۆژنامی ١٩٢٣/٣/٨دا بیاننامی
ناسك و ل بارودۆخكی دەكرت چاپ حق
چكداری شۆڕشی پیامی تدەب ئاۆزدا و
لبارەی ك باسكی كمال فوئاد دكتۆر وەك
ناساندنی ھردوو ژمارەكی(بانگیحق)ەوە
((ئگر :دە بارەیوە لو دەكاتوە بو
ل ١٨٩٨/٤/٢٢دا ل ك كوردستان رۆژنامی
رۆژنامی یكم ب دەرچووە قاھیرە شاری
بانگی رۆژنامی ئــوا بژژمررێ كــوردی
ك دەژمــــررێ  رۆژنام یكمین ب حق 
بــزووتــنــوەیــكــی ــالیــن ســركــردایــتــی ل

بوكرابتوە)(١٦). كوردەوە چكداریی
دێ چند  ب مزھر كمال د. پشتر 
كــــردووە، یــرۆژنــامــ ــۆ ئـــم ئـــامـــاژەی ب
ژمارەی  س  ١٩٢٣ نیسانی ((تا نووسئ
دوو الپڕەی و سی ژمــارە ل دەرچــوو،
،١٣٣٩ نیسانی ١٢ی ممش پنج رۆژی
وا نووسراوە، لسر ١٣٤١ی شعبانی ٢٦ی
دەرچوو، ی لژمارەی س تنھا ئو دیارە
محموود شخ ك نخایاند زۆری چونك
بھ جب سورداش ناوچی بوو ناچار
دەست كــوتــوە جــۆرە بــو كو چاپخان
و سلمانی  گواستیانوە دیسان  ك ئینگلیز
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پ دەركرد(١٧). (ژیانوە)یان ماوەیك پاش
ماسترنامكیدا  ل عومر  علی فاروق
براییكان عیراقدا، ل كوردی (رۆژنامگری
چندین  ل وەرگرتن سوود ١٩١٤ ـ ١٩٣٩ ب
خستنڕووی لگڵ مژوویی ســرچــاوە
(٣ ،١ (بانگی حق ژمارەی دوو دەقی ھر

:دە ئمۆ) رنووسی ب
(سیاسی، رۆژنــامــیــكــی حــق ((بــانــگــی 
رەسمی غزەتیكی ئیجتیماعی، ئدەبی،
ناوچی  لــ نجاس ئشكوتی لــ ــوو)  ب
لــالیــن ـ سلمانی ــاكــوری ب ـ ســــورداش 
كوردستان)ەوە ئۆردوی عمومی (قرارگاھی
دەرچووە ل ژمارەشی س تنیا دەردەچوو،
ئاداری ھشتی و بیست رۆژی ل (یكمیان
و ــكــرا ن چـــاپ ١٩٢٣، دووەمـــیـــان ســاــی
رەزامندی چاوەڕوانی ل رەشنووسكانی
ژمارەشی سیمین مانوە، محموددا شخ
١٩٢٣دا سای نیسانی دوازدەی رۆژی ل
ناوی ئایینی چمككی بپی ـــووە، دەرچ
حق)ی لنرا، ھروەك (ئدمۆندز)ی (بانگی
ركووك دەك كاتی ئو حاكمی سیاسی
ك دانراوە وا مبست ب كرۆژنام (ناوی
تسوفدا ل حق ببخشت، ئایینی مانایكی

دەگرتوە). خوا
ب و (٣٣/٢١ســم قبارەی  ب  كرۆژنام
ناوەكشیدا ژر ل دەرچــووە، دوو الپــڕە
تۆپ ب ناشك) نووسرابوو یرست ئم
ناوەڕۆكی حق) بانگی سرفرازە بۆمبا و
و ـــواڵ لــ ھ ــوو ب بریتی رۆژنــامــكــشــی
تنانت روونـــكـــردنـــوە، و راگــیــانــدراو

وتارك)(١٨). تنیا ل بریتی ژمارەیكی
قمانی ئــو بسركردنوەی دوای
ئو خــۆیــان زانستی تــوانــای و ھـــوڵ   بــ
بر خستۆتوە حق)یان (بانگی ژمارەیی
دەدەین ھوڵ لرەوە پدان، بایخ و باس
دوو ئو ناوەڕۆكی بۆ دیك شیكارییكی
ژمارە دوو چندە ھر   ك بكین ژمارەی
فوئاد د. كمال وەك بــم وتــارە، و دوو
گۆڕانكی حق) (بانگی ((دەرچوونی ئ
بۆ كوردایتیدا بزوتنوەی ل تییچۆنای
كورد چكداری  بزوتنوەیكی جار یكم 

و ھـــواڵ ــك ــامــی رۆژن لــســر الپــــڕەی
ئكاتوە))(١٩). راگیاندنكانی بو

حق): (بانگی ناو سیاسییكانی ئاڕاست
نووسراوە ناوەكیدا ژر ل ئوەی لگڵ
زیاتر بــم ئیجتیماعی ئدەبی، (سیاسی، 
لــوەش و گــرتــووە لخۆ سیاسی ئركی 
الینی و كوردستان ئوردووی زمانی زیاتر
تئاو و سربازی دوو مبستی  سیاسی
ل ك دروشمدا لو رۆژنامین، ئو كراوی
ناشك) نووسراوە رۆژنامكدا سرەوەی
حق) بانگی ســرفــرازە بۆمبا و تــۆپ  ب
لشكركی لنوان شڕەی ئو بۆ ئاماژەی
ب ــوا، ب ب بــم نــوێ، ب چكی تیار 
ھزكی برامبردا ل دەكات شڕ ئامانج
استحصالی ئملی و غای) ك وەستاوە تر
بیروباوەڕ و چكی ب ك (كوردان حقوقی
گانوەی و سربخۆیی ل سووربوون
ئكات ل نكوی  ــن دوژم ك حقی ئــو
پدەچت نابت،  برداری میللت دەست و
ت كوەرگیراب زای و وتل و دروشمئ
مانای  ب  (علی والیعلی  یعلو (الحق ئ
بسریدا و ھیچ ھزك سردەكوێ حق
ئو خۆبوون ب ــوا ب ئــم  ســرنــاكــوێ،
پنج گفتوگۆكانی ئو ھموو ل ك یمایبن
جختی كوردیدا  دەستی دووەم مانگی
ب ئینگلیز و ھر جارەش كراوەتوە لسر
ل وتارەكانی  داوەتوە بھانیك برپرچی
بۆ دراوە چــ ھوكی حــــق)دا  (بــانــگــی
دابشكردنی و ئایینی سۆزی ورووژاندنی
لپایدا و  ئیسالم بــرەی بۆ  شڕ بــرەی
ك ئیسالم دژە بــرامــبــرەكــی و  كـــورد 
و ھس بۆ دەگڕتوە مئ دیارە ئینگلیزە
بتانی گفت و بن ئو و ئینگلیز كوتی
ب جیھانی یكمی شڕی كۆتایی سانی
نموون بۆ ئــدا، تر نتوەكانی و كــورد
٥ی ژ١١ی ڕاستی) (تگیشتنی رۆژنامی
كومق ((كــورد  دەنووس  ١٩١٨ شوباتی
و كــردووە موجودیتی ئیسپاتی دائیمن
حیف ،یھ عالمدا تواریخی ل نــاوی
تازە ئقوامی لناو ئازای ومق ئم ك نیی
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ھموو ك كزەمان ئمۆ نیشان ندا، خۆی
بۆچی دەكــن خۆیان حقی داوای ئقوام
عیلمیی جمعیاتی جــ ھــمــوو لــ كــورد 
خۆیان ئدەبیاتی تئریخی و تئسیسی
قومكی عادلن ن..... ئینگلیز كن ناكدوت
دەوێ...)(٢٠) كوردیشیان سعادەتی تبئ
ئینگلیزدا ب سر رۆژنامكانی و گفت لناو
پشكوتن) زۆر و ڕاستی وەك (تگیشتنی
ك دەخونینوە  ھاندان و پاپشتی لــو 
شخ ب پچوانوە شكاندەوە، ھموو دواتر
ئدات ھــوڵ حــق)دا (بانگی  ل محموود
ك خك كۆمیتی و ئایینی پــیــاوانــی 
بیروباوەڕكیانوە ھموو ب و موسمانن
برەیكی بۆ دراوس نتوەكانی تنانت
ئایینی بنماكانی ب بست پشت ئایینی

بدات: ھوڵ و شرابك ئیسالم
ئینگلیزە  كــ دوژمـــن   بــ دژ بـــرەی ـ   ١
و كـــورد  كۆمگای و ئیسالم ئایینی   بــ
زیاتر و بكات فــراوان ،نامۆی ــری دەوروب
ھرش بــ كوشتارەكانیان  و بۆمباباران 
ھرش دواتر  و نبناس ئایین سر  كران

نتوە. سر كردن
 ل نــتــوە دراوســــكــان ــدات ٢ ـ ھــوڵ ب
ببن ك بدات ھان ئایینییوە رگای سۆزی

بزوتنوەكی. بۆ پاپشت
كورد  ك نوخب سانك ئو ورەی ٣ ـ
گفتكانی  ب ھیوایان كات ئو تا  و بوون
ك ــوە ــات دەك ھــۆشــیــاریــان مـــاوە، ئینگلیز 
دژ شــــوەیــك ھــر ھــاوكــاری دوژمـــن بــ
ب دژ دواتــر و یكم پلی ب ئایین  ب
ــارە ژم لــ ــا ــوەت ئ مافكانیتی، و  كـــورد 
غایمان و مقسود مئ)) نووسراوە یكدا
قومی و ئیسالم سالمتی و ســعــادەت
برای   رابیت دوو  ب  مئ كــوردە))  نجیبی
ھموو سانیین ئیسالمین، ئوەلن  یكین 
ئو یكین بــرای  رابیت دوو ئم كوردین 
كوردین ھموو سانییت ئیسالمین، وەلن
یك و یكدڵ وەھا ئمی رابیت دوو ئم
ونل ھیچ ب كسی ھیچ ك كردووە ئمل

ناكاتوە....))(٢١) جودا یك ل مئ
وەك وردی ــ ب زۆر مــحــمــوود  شــــخ 

ھموو ئیسالم  ئایینی ل شــارەزا كسكی
فرموودەكانی و ئایت ب بۆچوونكانی
بمش و ســلــمــانــدووە  (د.خ)  پغمبر 
و راســت رــگــای بــۆ شــــوازی كــاریــگــری
ب كـــردووە، خــۆش خاین  كــورت خۆیان 
ل پناوی كۆمڵ ب مبستی ورووژاندنی
كۆكردنوەی و گشتی ڕای دروستكردنی
دەوری ل تاككان  ھستی و  ھوست
كورد نیشاندانی نتوەیی، ئایینی، پیامكی
جلالد وەك دوژمنكی و قوربانی وەك
ب و یتحا ئو ڕاستقینی ونی ك
دەگــوــزرــتــوە راستگۆیی ــامــكــی رۆژن
عسری لم  توەحش زوم و ((ئم ئ
ئینسانیت ــای مــعــن بــۆ ــدا ــت ــی ــی ــدەن م
و فــجــیــع ــت شــائــیــبــیــكــی ــی ــشــری و ب
كارەسات ئم تۆماركردنی (٢٢)((یژاننخو
و برەنگاری دروشمی  بۆ پاپشت  زیاتر

.وەیگژداچوونب
(یكدا) خاوەن وتار ھوڵ دەدات  ژمارە ل
ئمۆش تــا كــ نلمبس  بۆچوون ئــو 
كۆكن، لــبــارەیــوە ھــنــدێ مــــژوونــووس
سیاسی فرماندە نوان جیاوازی ئــوەش
كشی لبارەی ئینگلیزە سربازییكانی و
ك دراوە لوە ئاماژە لودا ھر كوردەوە
ھوا تابیعی ك ئینگلیز مئموورینی ((بعزێ
سقیمی ئیجتیھاداتی سوئی و ھوەس و
حیسابی زەمــن ئبت   مئ بوو، خۆیان
ئینگلیز مئموورانی بعزێ ب ....دەبین
سیاستكی جنوبی كوردستانی خسوسی ل
ئملی و مقسد گــرت، ستیعیان زۆر
عونسوری ئم ،ومزم كوردە ئم مانئ
دیارە  بــكــن))(٢٣)  تدمیر و قھر ئیسالم
رۆژنامكدا ل نــاویــان ك یدەست ئــو 
رەنگ باسكراون ھما ب تنیا و نھاتووە
و میجرسۆن سیاستی مبستی زیاتر
توندی  ب ناسراون بوە ك (ئدمۆندز) بت
بم كسكی شخیان كردووە و دژایتی
بووە مجرسۆن دوای ك سمیث گود وەك
بزارییی ئو دا ھوی سلمانی حاكمی
رەفتاری مجرسۆنوە خكدا بھۆی لناو
دا ئوەی و تقی ی ھن پیدابوو بوو
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بكات))(٢٤) رازی خك دی
ئو سیاسییكانی كاراكتر جیاكردنوە
سركردەیكی لالین ئینگلیز رۆژگــارەی
ســـرچـــاوەی ـــــوەوە ل كــــــوردەوە زیـــاتـــر
سیاسیان حاكم لو یك ك ھر گرتووە
كــردووە كــاریــان دیــاریــكــراو قۆناغكی  بۆ 
ھسوكوتی و ــان زم  بــ پویستییان و 
وەكــوتــر ئگینا بـــوو، ــاواز جــی دیبلۆماتی 
حكومتی ستراتیژی برنامیكی ھمووان
نیانتوانیوە و جبجكردووە بریتانیایان
سیاست و بھاون پل زیاتر چوارچوە لو
ئاڕاست و مزاج ل ئوان  مژەوە الی ل
جیاكراوەتوە. كس تاك پالنی و خوولیا و
لناو ــدن ــان راگــی ــوە ئــركــی بــو ھــۆی
ـــی دەســـت ـــوەی ـــ ـــوارچ ســیــســتــم و چ
ناوچیدا، ئــم و نــاوەڕاســت رۆژھــتــی
یكمی جنگی دوای  ــــی  رۆژان ــ ل نــك 
،سیاسیی ئركی ئمۆش تا كب جیھانی،
گر راگیاندن كناكانی ك جۆرك ب
شۆڕشوە و حكومت و حیزب دەست ب
ئاڕاستكردنی و شیكردنوە خزمت ل بن
ئركی ئو  دوای ب دان سیاسی گوتاری 
و ــووری ــاب ئ و كــۆمــیــتــی گشپدانی 
بختوەر و پــروەردەكــردن و كولتووری

كردن دت.
و بـــرەنـــگـــاری ــكــی ــ ــت دیــــارە لــ دەرف
و مك توانا بو  نماندا و مان  ملمالننی
ل دەكرێ ماندووەوە ھر ئوەندە چاپخان
رۆژنامیكی شــاردا، دوورە ئشكوتكی
بو و پخش وتاری یك و دوو الپڕەیی
بارەگای و بنك شار راستیدا ل بكرتوە،
كۆدەنگییدا ئو لناو و یچاپخان و چاپ
ل كۆمیتییی یوەندییپ ئو ل ئاۆزی
كنای دەكات بوە پویست  ،یھ شاردا
دروســت خۆیاندا لناو كۆمگا دوانــدنــی
ل حاتی ئو بم ،یرۆژنام ك ببت
شار ئاڕاستی پیام ئشكوتوە و شاخ
و سوور ئیرادە ئو بۆ بكرت دەگڕتوە

سربخۆیی. سر ماف و ل بوون
حق بانگی (١) و (٣)ی ژمارەی ھردوو
زنجیرەیكی ب و رۆژگارەی ئو پانۆرامای

ل مغزا پ و كورت بم ورد،  مژووی
دەدوێ: ئمۆ و بیانی و ندو

رۆژی بیاننامی بۆ ئاماژە یكدا، ژمارە ل
خۆشی بختی  ئامانج ٨\٣\١٩٢٣ دەكات ك
بوون ئیسالم ســر  ل جخت و كــوردانــ
ك ھردووكیان دەكــاتــوە بــوون و كــورد 
واتك ئامانج، تبوون دوژمنوە الین ل
ــن مژووی ــرەداب ب ــك لــ ی ھــمــووان بــا
و ئیسالموە گردەداتوە مژووی ب كورد
فراوان برەیكی كردنوەی ھوی بمش
باس دووەمدا خای ئینگلیز. ل ب برامبر
ك دەكــات، ئینگلیز نوی كاروكردەوەی  ل
و ((ماڵ بۆمبا ب لوەوبر ھفتیك چند
ئم عیال ب گوناھوو ب دەستی و منداڵ

كرد))(٢٥) ئاگرباران معسومی تمیلل
ھوی  دا حق))  ((بانگی یكی ژمارە ل
دەكات ك پیوەندی جماوەریی باس ئو 
ل ب شۆڕشوە پیوەستن  دەست دەست
شار فیداكارانی و میللی ھزی و ئفسر
ك دەكاتوە دنیا لوە جماوەر ھروەھا
ب كـــردووە پیوەندیان  ئــوانــی  ھــمــوو 
شخ سركردایتی  ب بوایان و شۆڕش 
بۆ رزگاری ناستا دوا ھھ یحموود ھم
شڕەی و ئو دەكن سرفرازی كۆشش و
جیھاد دای خانی ن لدەیك لگڵ دوژمندا
و ئیسالم  ئای برزكردنوەی پناوی ل

كورد.(٢٦) میللتی
ژمارە  ل بالغی لو ٥ ،٦ خای ھردوو
سیاسی گرنگی توەركی ھــاتــووە، یكدا
حكومتی پشتر و شۆڕش ك روو دەخات
و بۆتوە رووبڕووی كوردستان خوارووی
دیاردەی ئو ك بكن، چارەی نیانتوانیوە
شوەی  وەك كــ سیاسی)  (پــروپــاگــنــدەی
خۆی كاریگریی خكدا نــاو ل واتــواتــ
نھنی سرسختی  دوژمنكی و ــردووە  ك
ــر دەوروب و خك ورەی ل بــووە كــاری
پوپاگندە ئو ئوەش لبر ھر كردووە،
نــاوی الینكوە بــ ــاڵ و پ لــ  كــ رەشــ
و ئاگای ب لی ك دەكاتوە واتوات بو
دروستكردنی و نائارامی و ئاژاوە مبستی
ئو خكدا، و سركردە نوان ل گومان
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ل ك دەكین نــاوزەد ھون ب واتــوات
ب دەگوازرتوە تر كسكی بۆ كسكوە
ساندا و رۆژگار لو ك زارەكی شوەی
رۆی نبووە تر رۆژنامیكی تایبت ب
واتوات كنای دیارە ،ببین دژ راگیاندنی
ناسكدا و قۆناغل ب تایبت بووە ئاسانتر
زا ســـۆزداری الینگیری ـــارەزووی ئ  ك
و بــوون نخوندەوار  خك زۆریــنــی  و 
دەگــڕان، سرپچیدا ھواكی دوای  ب
ل ،خشبب پ راستیان سرەداوكی ك
و شــۆڕش دابانی قیرانی و شڕ ساتی 
راست ھوای گیشتنی  درەنــگ  و خك
خۆش واتــوات بۆ  زەمین باوەڕپكراو،  و 
بینكان و كورت سادە قلع ل كار ك بوو
دەكرت، ت كــاریــان زوو ئــوانــی  بكات 
نادیار بوون واتواتكان بۆ دیارە سرچاوە
بوون، خزمتی بوكرەوەدا ل میشھ و
و جیھانی یكمی شڕی سانی ل ئینگلیز
برنامڕژیان و باش ئزموونی دا دواتر
گشپدانی بوكردنوە و بواری ل بووە
دژی جــۆرەكــانــی و سیاسی پــپــاگــنــدەی
وسردەمكدا كات  ھر ل و نیارەكانیان 
سوودیان بووب كاریگر زیاتر كنایان كام
رادیــۆ و رۆژنام و ل وەرگــرتــووە وەك

زارەكی...ھتد. كنای
بۆ یھ سرەكی مرجی دوو واتــوات
ل بریتین ك كاریگری،  و  بــوكــردنــوە
گرنگی كواھ بایخی مژ، و تم و بایخ
رووی برەو و خكوە زۆرینی الینی ب
ال دروست و گومانیان راوكد و دەچن
ناو ل كورتان واھ ئو دیــارە دەكــات، 
و ئاۆزی سیاسی بــارودۆخــی ومــژی تم 
توانای دەكات خۆی كاریگریی سربازیدا

.یھ ناوەندەكی سۆزی راكشانی
ئنجامكانی  باسی ل السویل)  (ھارولد

:دە پوپاگندەدا
ركابرایتی بۆ خك كردنی تیار .١

دوژمن.
لــگــڵ ٢. پــاراســتــنــی ھــاوپــیــمــانــیــیــتــی 

دۆستكاندا.
ل الینگیری بدەستھنانی ھــوــی  .٣

كشكدا  ل الینانی و كس ئو الین
ب پوستی پــوپــاگــنــدە خـــاوەن بالینن 

.یھ ھاوكاری
مــعــنــوی ھــــــزی ــدنــی  ــكــشــكــان ــ ت  .٤

دوژمن.(٢٧)
پوپاگندە ی لوازانش باشترین ئو دیارە
شوازی ل بریتین كاردت، ب واتواتدا و
كــردن، شوازی بق بــوونــوە، ـــارە دووب
كۆمكردن.... ئاراستی و دەربین ئاسانی

ھتد.
كوردستان خوارووی حكومتی دوژمنانی
شوازانی ئو  ،تییانتایب  ئامانج ئو بۆ
ھبوو كاریگریی زۆر دیارە بووە و بكار
(بانگی یكی ژمارە ل ئوەی یشتگ كار تا
ـــژەری دار ــان ی وتــار حـــق)دا نــووســری
و سلمانی خكی  لــ روو الغــبــ ئــو 
ب سمینوە  ب  ب بكات  ـــری دەوروب
بدخواھانی و مونافقین بعزێ قسی ب))
وەخت ھیچ  نبن، ئیخفال كورد و ئیسالم 
ناب ـــان زەرەرم خۆمان میللتی بۆ ئیم
ب خودپسندان و بدخواھان بعزێ ئگر
و قسی فرۆشی معلومات ئموە زمانی 
ئو مكن، كرد باوەڕیان پ پروپووچیان
ك مانوە، ئنبخ دوور ل خۆتان وعانن
منفعتی تعقیبی ئیفسادان حرەیت بم
موستجیبی ئكن، خۆیان شخسییی
كوردستاندا ئوردووی ل جزان. و نفرەت

(٢٨)((نیی وعانن ئم جی
مــتــرســی ئــو ــۆ ب لــــــرەدا ســرنــجــمــان
بۆ ئوە ك پوپاگندەی شرادەك یدەست
ك دەكن ئینگلیز برەنگاری بزووتنوەی
زۆرینی بوای دەدەن ھوڵ و تمیلل دژە
بربرەكانی و ھچوون بـــرەو خك
تارمایی وەك سانك ئو بــرن، شــۆڕش
كسانی و ناوی سركردەوە ب تاریكیدا ل
دەكنوە. بو واتوات بزووتنوەكوە ناو
كردنیان نیشان دەســت  ــوە ئ لــبــر ھــر 
دەكرت  ل ئوەیان مترسی و  تزەحم
ھر كوردستانوە. ئوردووی ناو نبك دزە
ھۆشیاریان حــق)دا (بانگی   ل ئــو لبر
ل و پووچ مای ھویان ئو ك دەدات
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تودەك ئامانجیان  شۆڕشدا بــرەی  ناو
دیــارە ــن. دەگ گــل ســزای ب روو، دواتــر
برامبر خكدا ناو ل گومانی واتــوات
بۆ دروستكردووە كوردستان ئوردووی ب
شخ تر جاركی ،واتان وات ئو برپرچی
بوە نیارەكانی دەدات ھــوڵ محموود 
ئاشكرا، بشكی ھزی ل جگ ك نبترس
كار نھنی  ب كوردستان ئــۆردووی ھزی
پــووچــل پالنكانیان ــن ــوان دەت و  دەكـــن 
پیوەندی دەدات ھوڵ ھروەھا بكنوە،
كوردستان توند ئۆردووی و نوان جماوەر
متمانیی گومان و ب بكات و درزی تۆتر و
حیسم  دەنووس: (وەكو ئوەتا بكاتوە. پ
مئ چتی تشكیالتی ل ئھالی كردووە
و شوبھ موجیبی شوبھوە، توتوونك
موخالفین چتان بۆ ئم ،ھیچ نی ترەدوود
كراون، تشكیل كورد حقوقی موترەدینی و
عیان قیسمت تانچ ئم فعالیات، وندەك
ئملی و غای پنھان و مجھول قیسمت و
و سعادەت معتوفی كوردستان و كورد

(٢٩)(كوردان قمی ئیستخالسی
بــاســكــردنــی رۆژگـــاری بــ م. ر. ھـــاوار 
بۆ ئوەمان محموود شخ شۆرشكی
بار ل تواو رجلومھ ئو ك نلمدەس
لخشتبردنی و واتوات بوونی زاڵ بۆ بووە
بـــارەیـــوە ـــم زۆریـــنـــیـــك لـــ خــــــك. ل
ل محموود شخ ((شۆڕشكی دەنووس
تنگوچمدا ل پ و تاریك زۆر رۆژكی
دوای ل كورد میللتی ھشتا ك ــدا، رووی
شڕی رووتــی  و ڕەش و برستی گرانی
ھشتا تر سكی خۆی نخواردبوو، جیھانی
كسی زۆر ئینگلیز براتی و خت لشاوی
ب ئیمانی رووپی سكی بردبوو خشت ل

بوو))(٣٠) گۆڕی كس زۆر
رووناكبیران و خوندەوار لوەی جگمئ
سیاسی ھوستی ل و بوون دەگمن و كم
گومان و ب راڕا محموودا پشتگیری شخ و
شارەزای توانا و فرت بوون و لبر ئوەی
كورد مافی ب بوون ك بوای ئینگلیز فی و
ئوە لبر كوردستان نبووە، سبخۆیی و
بۆی زانیوە، نابرامبر ب ملمالنیان ئو

حوكمداریتكی مــانــوەی ب ئومدیان
نبووە.(٣١) محموود شخ

ئومدی سركوتن یكدا، كۆتایی ژمارە ل
ھموو لگڵ ئو و دەدات میللتی كورد ب
دەستبایی لگڵ بۆمباراندا و نھامتی
و چكی ــاز ســرب و یــــدەك  ــ ل دوژمــــن 
نزیك ب سربخۆیی رۆژی بــم نودا، 
ویستپ ،شبینییگ نالی ئم ك دەزانــ
ھبت، سربازییدا و سیاسی گوتاری ل
میللییكان و نتوەیی سركردە میشھ
پكھپژاندا، و رۆژگاری شڕ دژوارترین ل
ئاسۆی ئمان زۆریندا، وڕەی رووخانی ل
و ورە بــمــش و بینیوە  ســرفــرازیــمــان
میللتدا بــرەی  و ھز بر ب خۆڕاگریان

ھناوەتوە.
نسرەتی و فــوز قریین  لئینشائ))
ل تــوفــیــقــات .ــ ــن ــو ـــورد دەن ئــیــســالم و ك
حق سر  ل خوا وەیعالییان خواوەندی 
و ـــادا ن المـــان كـــورد و  ئیسالم و خــــری 

ئامین!...))(٣٢) بكا مووەفقمان
كورد سركوتنی دەدەیــن سرنج وەك
تئاو ئایندە، ب شبینییگ لم ئیسالم و
گشتی رای ورووژاندنی و مبست و بووە
ئینگلیز، ب برامبر كخ ئایینی سۆزی و
حــق)) ((بانگی كاریگرییی ئــو دیـــارە
دەوروبــر میللتانی ناو ل بووە ئامانجی
كوردستاندا تــری بشكانی تــنــانــت و 
سنووری ھۆی ب ئوەش نبووە جبج
و بووە بوبوونوەی. رۆژنامك بچووك
لالیكی و بــوون كم خوندەوار رــژەی
((بــانــگــی وەك یـــرۆژنـــامـــ ـــم ئ تـــــرەوە، 
ناو  كوردستان)) ل ((رۆژی و كوردستان))
ــدووە، ــدوان ن خكی راستوخۆ شـــارەوە
شورای شاری ھز، ب سانسۆركی  كب
ۆكف ب چۆن وەك دوژمن و تنیووە ل
وەستاوە، شخ بزووتنوەكی دژی بۆمبا و
پروپاگندە و وات  واتــ ب  قورسایی بــو
ــی ــدەغــكــردن ق و و جــنــگــی دەروونــــــی
وەكوەی دەنگ و باسی بزووتنوبوونب
چۆتوە، گژیا ب بووە كنایكوە ھر ل
و گرتووە  جاسنی ئشكوتی  دواتــر تا 
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ژمارە سلمانی. بۆ گڕاندۆتوە چاپخانكی
ل ،ڕەیــالپــ دوو   ق))كــحــ ((بانگی  سی
دەرفتی كردۆت رەمزانی مانگی سرەتای
و الیــك  ل ئیسالم  جیھانی ل پیرۆزبایی
خۆی ك میللت ئامانجی نوكردنوەی
ل دەبینتوە، و مدەنیدا  سیاسی مافی ل
نتوەییكان گریدانی خواست ترەوە الیكی
ھلومرجدا لو ئایینییكانوە، بۆن ب
بووە، چارەنووس ساز و پویستیكی گرنگ
سر  ل تر جاركی بۆ  وەیكردن جخت 
كورد ل و ئیسالم ملمالنیكدا برەی دوو
الیكی ل ئیسالم دژ كورد و دوژمنی الیك و
و قوماندان (باشی پیرۆزباییدا لو ترەوە،
سیاسییكانی خواست كوردستان) ملیكی
دەخات ئایینیدا پیامكی چوارچوەی ل
و لــ شـــارەزایـــی ــكــش جــۆرمــروو، ئــ
سر ل كاریگریی ھوی و كرجلومھ

نتوەییدا. و ئایینی ئاستی دوو
س، دوو توەرە، بشی تری ژمارە دوو
گشتی و رەســمــی نــامــی یــكــم: شــــوەی
ــاراســتــی (قــومــانــدانــی  ئ كــ ـــووە، ـــرت وەرگ
ئم  ـــراوە)،  ك پــیــادە ھشتمی مــفــرەزەی
،رییھون پخشانی شوازكی نام ل جۆرە
جبجكردنی نووسر مبستی و ناوەرۆك
نامی، وەك فرمانی سربازی ناوەرۆكی 
وەك نام)) ،یھ خۆی زەبری كارگی و
و ھونری ونی زمان و رووی ل فۆرم
و وشــ ھبژارندی و رەوانبژی بابتی
مبست وەك زەبر، ب كاریگر دەستواژەی

(٣٣)((یھ خۆی گرنگی ناوەرۆكی، و
بكین ــوە  ئ بۆ ئــامــاژە ویستپ لــــرەدا 
رۆژنامكانی ل نووسین نام ھونری ك
شونی كوردستاندا خــوارووی حكومتی
نامی بتایبتی ھبووە، دیاری برچاوی
عـــــرەب رەســمــی گــشــتــی كـــ بـــ زمـــانـــی

دەین.(٣٤) پ یا(السلطاني) و (الدیواني)
و گشتی نامی وەك دەكرێ ینام ئو
خای ل بخوندرتوە، سربازی فرمانی
باش جماوەركی ئوەی بۆ ئاماژەی یكم
رك بــم بــرگــری، بۆ  یھ ئامادەییان
ملیك ئوە لبر و بون، پرش و نخراون

دەستیكی برگری دەكات محموود داوا
ئو ندانئارەزووم ك بكرت دروست میللی
پویست فرمان و بووە دەستی دروست
ملیكی و قــومــانــدان  ــاش (ب لــ رنمایی  و 

وەربگرن. كوردستان)ەوە
لو میللی بــرگــری ھزی ب بایخدان 
ئوەی لبر بووە،  پویست زۆر  رۆژاندا
ل حوكمدارتی دووەم دامودەزگاكانی ك))
ركخستنی و پكھنان دامزرنرا، سلمانی
بووە یكك  میللی برگری  ھزی سووپا 
برچاو، خرابووە  ك گرنگانی كــارە  لو
دەستكی كم دەرامتكی ئوەشدا لگڵ
و سوپا ــو ئ ئــوتــۆ نــبــووە كــ بــتــوانــرێ
تنربگ و بكرێ چك پرگرییب ھزی
و ركوپك سوپایكی بوترێ پی ئــوەی
شخ ب دابوویان ئینگلیزەكان بنانی ئو
ھمووی كردنی،  پشتگیری بۆ محموود 
ب و  رووت قسی لــ ــووە ب بریتی  ھــر 

سروبر))(٣٥)
كسانی ھــــزە ــو ئ بــۆ كــۆمــك كــردنــی
ونكن ئــوەی لبر   ك نیشتمانپروەر
ب نھاتووە،  ناویان ئینگلیز، شــاوی بر
كــردووە، ھاوكارییان خواردەمنی و پارە
بیرخستنوە و ھاندان ل كجۆر ئمش
ھمووان پوست ل پناوی سركوتنی ك
كورددا) درغی  ئیسالم و میللتی (ئارەزووی

نكن.
نماییانر ئو باسی سیمدا: خای ل
داڕژراون ھزی برگری میللی بۆ ك دەكات
حق))  ((بانگی رۆژنامی ھۆی ب ونی و
و بۆت بوكراوەتوە سدا ژمارە ل ھر و

میللی. كاری ھزی برگری برنامی
ب ،رگرییب ھزی ئو  دامزراندنی بۆ
ھبن، ئنجوومن  دوو زانـــراوە پویست
ئندامكانی ب شوەیك نھنی ب یككیان
نونری ك تر ئنجوومنكی نناسن، یكتر
لبر ھــاتــووە،  نــاویــان ئاشكرا ب ئــوانــن 
برگری لشكری  و میللی ھزی پویستی 
ــارە، پ خــــواردن و شــڕ و ــرەســی بــ ك
ھاتووە ناویان ستبم ئو بۆ دەستیك
رەسانو كئ تۆماركردنی ل برپرسن  و
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شۆڕش ھاوكاری ئوانی نھنی نــاوی و 
كسانی ئو دنیایی  بۆ ئمش  دەكــن،
ناگات یارمتییكانیان دەكن لوە گومان

مبست، شونی
دەفتركی وەكالتوە مجلیسی ترەف ل
ب ئنبار قیدكی تبروعات منتزەمی
ئكرێ، تنزیم و ترتیب سھو و ختا
كاتب و رەئیسی مسئولیتی ژر ل مئ

(٣٦)((ععالف ئعزای ل ئعزاكان
دەتوانین توژینوەیدا  ئــم كۆتایی  ل

بكینوە: چ خا چند ب ئنجامكانی
حكومتكی دەستی رۆژنامكانی .١
كوردستان، (بانگی كوردستان خــوارووی
ئومدی حــق، بانگی  كــوردســتــان،  رۆژی 
دەستی ئاشنابوونی یكم ئیستقالل)،
و رۆژنــامــنــووســی بــ نــتــوەیــی كـــوردە
و رۆژگارە ئو مژووی بوون كچاپخان

كردووین. ئاشكرا بۆ شاراوەیان الینی
دوو  تنیا ئوەی لگڵ حق)  (بانگی .٢
ئشكوتی  ل الپــڕەی چــوار ب ژمــارەی
رووی لــ بـــم ــدەرچــووە، ــ جــاســنــدا ل
یھ زۆری گرنگی و بایخی چۆنیتییوە
داكۆكیكر و برگری رۆژنامیكی وەك و
ئو شایتحای نتوەیی كورد و مافی ل
ئو برامبر ئینگلیزەوە الین ل زومی

كراوە. تمیلل
 یتو حكومردەوامی ئق) بح (بانگی .٣
فرمانەوایی كردووە، شاردا شتر لپ ك
رەوایی سر ل وەیكردن جخت بمش
و شـــار دەرەوەی ــ ل ـــورد ك حــوكــمــانــی 
خۆی بوونی نووسین  ب ك یدەنگ ئو
سربازی و سیاسی گۆڕەپانی و نلمدەس

ناكات. چۆڵ دوژمن بۆ
(بانگی خــۆیــتــی جی لــ و دەكـــرێ   .٤
ــووســی  ــامــن رۆژن یــكــمــیــن حـــق) وەك 
رۆژنــامــنــووســی ــژووی مــ ــازی لــ ســرب
ئوەی بكین، لبر دەست نیشان كوردیدا
ھر وەیــئــ خواستی ژمــارەكــ ھـــردوو 
بــرگــری بــ تــاكــ كسك پــیــوەســت بــن
میللت، ئامانجكانی بدیھنانی بۆ و میللی
دژی و برگریكردن ل راستییكان ئركی

دەوەستتوە پروپاگندان و ــوات وات ئو
بوكراوەكانییوە رــگــای  لــ دوژمـــن  كــ

دەكرد. ناوەندەكی ئاراستی
بوو  گرنگ حق) پداویستییكی (بانگی .٥
پیوەندی تا كاتدا،  لو شۆڕش  ھزی بۆ
و نپچت ــەوایــی فــرمــان و جــمــاوەر 

نمنتوە. گۆشگیریدا ل ھزەكان
گرنگی بایخی  حق) جاركی تر (بانگی .٦
چی ئگر دەردەخات، بۆ گشتی)یمان (رای
ئركی بۆ زیاتر گشتی رای بدەستھنانی
شۆڕش ھزی  بم دەگڕتوە، سیاسی
ناتوانن شۆڕشگرییكان بــزووتــنــوە و 
خك زۆرینی رای ئگر بن، ــردەوام ب
ئو ب تایبتی نبت، جماوەریان لگڵ و
كردۆت كاری ئینگلیز و كورد نوان شڕەی
ناوچی ل ھموو تاككی كورد ژیانی سر
مادی رووی ل چ دەوروبــری، سلمانی و
كۆمیتییوە و دەروونــی رووی ل و چ

بت.
شــــوەی ــ ب ــۆ یــكــمــجــار رــنــمــایــی ٧. ب
برگری ھزی  بۆ خابندی و نــووســراو 
رزگاریخوازی بزووتنوەی  نــاو  ل میللی
ریزبندی و دەكرتوە بو كــورددا  تری
دەكات، دیاری شۆڕشی ھزی تشكیالتی
قیوای  مجاھدین، كوردستان، وەك (ئوردووی
(باش سایی  ژــر ل ھــمــووان و   (میللی
كوردستان_محموود)  ملیكیی و قوماندان

دەخات. یك
نــاســكــدا، قــۆنــاغــ ــر چــی لـــو ــگ ٨. ئ
ك ــبــووە ن تۆكم و پــتــو ركخراوكی
ناو  ل بــم شــۆڕش، ھزی پاپشتی تب
ھوكی بۆ ئاماژە حق)دا (بانگی الپڕەكانی
دەستیكی پكھنانی بۆ كراوە سرەتایی
ركخستن خۆ بۆ ئاشكرا دەستیكی و نھنی
ھزی ئرككانی و كــار  بڕوەبردنی و 
ل و شۆڕش ناو ل ئوانی میللی، برگری
دەستی ل ژر ئوانی ئاشكران و شاخن
یكتریش ناب تنانت و نھنی دان دوژمن

بناسن.
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رۆژنامنووسیی برگری نموونی (بانگی حق)

پراوزەكان: و سرچاوە
ناجی علی پشكوتن، رۆژنامی وانب .١
سامی، بكر سیروان و عتار ئمین مح كاك

.١٩٩٨ ھولر، ،١٩٢٠-١٩٢٢ پشكوتن
مژووی ل چمكك مــزھــر،  د.كــمــال  .٢
چند سلمانی،   ل كــوردی چاپخانی یكم
یكم، كورد، بشی كلی ل مژووی الپڕەیك

١٩٨٥، ل١٥٤. بغدا،
رۆژنامگریی عومر، علی فاروق وانب .٣
    .١٩١٤-١٩٣٩ براییكان عیراقدا، ل كــوردی
،٢٠٠١ یكم، ھولر، چاپی تاریق كارزی، و.

ل٨٤.
كوردستان). (بانگی ژمارەكانی :وانب .٤

ســـرچـــاوەی ـــر، ـــوم ـــــاروق عــلــی ع ف  .٥
پشوو،ل٨٦-٨٧.

رۆژنامكانی ساح،  سدیق ساح،  رفیق .٦
بوكراوەكانی ل محموود، شخ سردەمی
سلمانی، كوردستان، رۆژنامنووسانی یكتی

٢٠٠٣، ل٥.
سرچاوەی، ل٥. ئو ٧. ھر

سرچاوەی، ل١٩. ٨. ئو
سرچاوەی پشوو، عومر، فاروق علی .٩

ل٩٠.
یكم، برگی  یادداشت، حیلمی، رەفیق  .١٠
،١٩٨٨ الوان، ھولر، و رۆشنبیری چاپخانی

ل٦٧.
رۆژنامنووسیی میسری، ئمین د.محمد .١١
سایی لــ ئــدەبــی ــوەی ــن ــزووت كـــوردی و ب
ل مژووی كورددا سیاسی دەستی یكمین
چاپكراوەكانی ل ،(١٩٢٢٢-١٩٢٤) ھاوچرخدا
سلمانی، ،٣٩ زنجیرە سلمانی، ــی شــارەوان

٢٠٠٤، ل٤٦،٤٧.
كورد، ھاوچرخی مژووی ماكداول، دیڤید .١٢
چاپخانی یكم، برگی خۆشناو، ئبوبكر و

٢٠٠٢، ل٣٣٤-٣٣٥. سلمانی، روون،
 ١٥ ژ كــوردســتــان)، (رۆژی ١٣. رۆژنــامــی
(رنووسكی ١٩٢٣، ل٣، ٣\مارت ممش س١،

توژەر). نوێ_ رنووسی سر خراوەت
قارەمان محموودی شخ (ھـــاور)، م.  .١٤
برگی كوردستان، خــوارووی دەوتكی و 

١٩٩١، ل٤٩٨. لندەن، دووەم،
سرچاوەی  ،كیاننامب دەقــی :وانب  .١٥

ل٢١٠. ھاوار، ر. م. پشوو،

:وانب ل٥١١.  ،رچــاوەیــســ ئــو ھــر   .١٦
برلینی رۆژئاوا، ،١٩٨٥ سای پشنگ گۆڤاری
سلمانی مــرۆڤــایــتــی، گـــۆڤـــاری ــاشــكــۆی  پ

.٢٢\٤\١٩٩٨
راستی تگیشتنی مــزھــر، د.كــمــال  .١٧
ل ــدا، ــوردی ك لــ رۆژنــامــنــووســیــی و شونی 
بغداد، ــورد، ك زانــیــاری كــۆڕی چاپكراوەكانی

١٩٧٨، ل٢٢٠.
سرچاوەی پشوو، عومر، فاروق علی .١٨

.٩٣ ل
ژ٢، پشنگ،  گــۆڤــاری فــوئــاد، د.كــمــال   .١٩

١٩٨٥، ل١٥. برلین، تمووز
ژ١١، راســتــی)،  (تگیشتنی رۆژنــامــی  .٢٠

كورد). قومی (وتاری ٥\٢\١٩١٨، ل١
حق، ژ١ ١٩٢٣/٣/٢٨. ٢١. بانگی

.ژمارەی ئو ھر .٢٢

.ژمارەی ئو ھر .٢٣
پشوو، ل٢١٧. سرچاوەی ھاوار، ر. ٢٤. م.

حق، ژ١. ٢٥. بانگی
حق. بانگی ل ژ١، چوارەم خای :وان٢٦. ب
النشاط عبدلله، سلمان سعد :ــ ــوان ب  .٢٧
مصر، مدبولی، مكتبة العراق، في للیھود الدعائی

١٩٩٩، ل٣١.
حق، ژ١. ٢٨. بانگی

.ژمارەی حق، ھر ئو بانگی .٢٩
برگی پشوو، سرچاوەی ھاوار، ر. م. .٣٠

.٢٨٠ ل یكم،
و ئو رچاوەیس ئو ھر ھاوار، م. ر. .٣١

.ڕەیالپ
حق، ژ١. ٣٢. بانگی

سرچاوەی میسری، ئمین دلر د.محمد .٣٣
.١٥٥ ل پشووو،

كوردی، پخشانی بیمار، عبدالرزاق :وانب .٣٤
١٩٩٨، ل٢٣٨. بغداد، للطباعة، الحریة دار

برگی پشوو، سرچاوەی ھاوار، ر. م. .٣٥
ل٣٤٩. دووەم،

حق، ژ٣، ل٢. ٣٦. بانگی
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موكریانی" "حوزنی نوی خوندنوەیكی
خۆی سردەمی رۆشنگری گورە

حیدەری مومتاز

برایی..
ــاری گــۆڤ رــگــای لــ كــ رۆژەوە  ـــو  ل
ئاشنایتیم مــن ــشــەوەوە، ــ پ ــژی  الوــ گ
بخوندن كوردی، شیرینی وشی لگڵ
دەستم و ــردووە ــداك ــی پ نــووســیــنــوە،  و 
زانیاریم پیتا، پیتا كردووە، بخوندنوە
رۆشنبیری، ــدەبــی، ئ رەوشـــی  بـــارەی  لــ
مژوویی، رۆژنامنووسی، كۆمیتی،
ك مرۆیانی گورە ئو ژیانی دەگات تا
كوردییان ھمالینی مژووی سرتاپای 
كدەم ك یكك لوانی، كردووە، دروست
دەكم..! تماشای زۆرەوە بسرسامییكی
ئاستی توانای پی  ب  ،موكریانیی حوزنی
كردووە، حزم لكدانوەم، و خوندەواری
شتك ،كراب ببموە، ئوەی بۆم نزیك لی

و بنووسم  مرۆڤوە گورە ئو بارەی  ل
دیارە، ئوە بكم. نوی نوەی ب پشكش
یادی ب ٢٠ی/٩ی /١٩٧٢، ل جار یكم بۆ
لو پیاوە ئو دوایــی كۆچی  سای  (٢٥)
رۆشنبیری كۆمی ك برفراواندا، كۆڕە
كرد، سازی  ئوسا ھولری لقی كــوردی 
ــی: ردســ ژـــر ــ ل نووسینكم  ــ كــورت
حوزنیی لــــكــۆــیــنــوەیــك: ((ســـرەتـــای 
شایانی  كــرد.  پشكش رۆژنــامــنــووس)) 
مایی گشتی ب ئوسا وەینانھ وەبیر
ھمدیسان بــوو.  رۆشنبیران رەزامــنــدی
رزگرتن، میھرەجانی ل دیكش جاركی
سای ھولر،  شــاری  ل ســاڵ  (١٦) پــاش
ھــاوكــاری دەزگـــای ــن (١٩٨٨)، كــ لــ الی
كــوردی و رۆشــنــبــیــری ــوە ــردن ــوك بــۆ ب
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بڕوەچوو، موكریانی) كوردستانی (د. ھماھنگی ب
كرد، پشكش ،قوتابخان حوزنی ناوی: ژر ل بابتكم
نووسینك كورت یكمیان  بش:  دوو  ل بوو بریتی ك
دووەمیشیان موكریانییوە. حوزنی گورەیی بــارەی  ل
حوزنی بــارەی ل ھمدیسان بــوو، تایبتی گفتوگۆیكی 
ئامادەبوونی  ب ١٤ی/٦ی/١٩٨٤  رۆژی ك موكریانییوە،
(دكتۆر) ئنجام درابوو،. جاركی  گردی عزیز مامۆستا
دیسان ھولرەوە، گۆڤاری دەرچوونی بۆنی ب دیكش
لكۆینوەیكم، كــورتــ دووبــــش- – لقئ دوو   بــ
نیشانی نتوەپروەر، كرمانجی-ی (زاری بناوونیشانی
دیداری ل ھروەھا بوكردەوە. پشەوە)، حوزنی مزنی
وەزارەتی بدەستپشخری ك موكریانی، حوزنی حوسن
شاری ل راگیاندن  گشتی بڕوەبرایتی رۆشنبیری –
لكۆینوەیكم كورت ئنجامدرا، (٢٠٠٥) سای ل سلمانی،
یادی و كورد مرۆی  گــورە  (حوزنی سردی: ژر ل
 ل دیارە، كرد. رووناكی) پشكش گۆڤاری سای حفتا
نووسین بدەیان ،ۆكمئ رۆژگاری تا دوایی كۆچی پاش
مرۆڤوە گورە ئو بارەی ل ماستر نامی دوو لگڵ
نتوانراوە، تا ئستا منوە، بگشتی، الی ب بم نووسراوە،
شونی بــتــواوی بخۆشموە، ھموویان لــســرووی
كولتووری – مژوویی رەوتی ل خۆی رەوای ھرە
مرھب قبارەی گورەیی بپی بتایبتی كورد،
چاالكیی كــاروكــردەو تكای و ھمالینكانی
ھــونــری، ــی، ــدەب ئ شــاكــاری ھــمــ جــۆرەكــانــی:
نخوندراوەتوە..! تواوەتی ب رۆژنامنووسی،
زانیاری عقی گورەیی الینی رۆشنتر،  لوەش
شی بیركردنوەی جــۆری  و  ئاست و زانستی و 
ئاسانی ب وا ،یلسم ئو تبھ نكراوەتوە...!!
رۆشنایی زانست لبر دەب بكو جبج ناكرێ،
و برھمكانی سرتاپای بارەی ل لكۆینوە و
ئنجام تایبت، پسپۆری دەستیكی سرپشتی ب

بدرێ.
سنوورداری توانای پی  ب دەمــوێ،  لرەدا من 
ك دەرفـــتـــدا، لــو -ــ پــل ــش بــ ــوەی خـــۆم، - ئ
،كوردیی رۆژنــامــنــووســی ســاــی   (١١٢) ــادی ی
وتنشكپ ئو رۆشنایی لبر نوێ خوندنوەیكی
رۆژگاری ل تكنلۆژیا و راگیاندن كولتوورو مزنی
ژیانی پشكوتنی ل مزن ھرە دەوركی چ ئمۆماندا،
(٨٥) پش موكریانی، حوزنی وەتئ دەگن..! مرۆڤایتی
گرنگی ھرە سرچاوەیكی ك كردووە، چاپ كتبی ساڵ،
ژمارە ل سیركن بووە. لۆژیایكنت و پشكوتن ئو
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:دە (٢-٣)دا سرووی الپڕە ل زاری كرمانجی (٢٣)ی
نكردووە). پیدا قدری ئمدا نو ل ئستا تاكو (عیلم
دنیاییوە ب دەكات، عیلم- – باسی توندی ب زۆر :ب
سرچاوەیكی  ((زانست))  – عیلم – تنیا تنیاو دەزانی

!!..تییمرۆڤای پشكوتنی مزنی ھرە
(ژیانی :دەنووس و دووپاتیدەكاتوە كیدیكجار وەتئ
خودپرستی ب ن ،یعتبم ب عیلم برزبوونوەی و
ئوروپا  :ــدە مژوو ب جھل..)  – م.ح االنانی – و
شــازدەدا، لسدەی  چاپخان) چاپ ئامری داھنانی   ب
دەژمرێ. پشكوتن و  كولتووری كودەتای  یكمین ب
مرۆڤ ئو ئگر پشوە: تد گورە پرسیاركی لرەدا،
ل بیری چۆن ،بوایو رووناكبیر ن گورە عقكی خاوەن
دەركردنی رۆژنام و زراندنی چاپخاندام چاپكردنی كتبو
ك ،شانراك سرنج مایی  بۆی دەكـــردەوە..؟! گۆڤار و 
پرسیارە ئم وەمی وردو زانستی، تائستا بلكۆینوەی
كاتی بزانم وا ندراوەتوە؟! حوزنییوە بارەی ل ورەیگ
نخشیكی برنام و ب ،ویستیشپ ھاتووە، بگرە ئوە
پسپۆرانی شنیی، و  ھمنی  ب و  زانستی  ھمالینی
بگوترێ، ئوەش دەب ھاوكات بدەنوە. كموە كورد
زدە رەوشی نتوەیی، سیاسی، ھۆی كۆمك لبر ك
حوزنی ھر تنیا نك گشتی، ب كوردستان گلی نالباری

زۆر ژمارەیكی بكو نخوندراوەتوە، تواوی ب
نخوندراونتوە. كورد گورەكانی مرۆڤ

زۆر كوردستان ئستی رەوشی ئمۆ دیــارە،
با خوندنی پیمانگی زانكۆو بدەیان ك لبارە،
راگیاندن و رۆژنامنووسیی كنای بسدان و
ھاوكات ،یــھــ بــوونــی رۆشنبیری مبندی و 
ب لكۆلنوە و نووسین  ئـــازادی  كشوھوای
پی ب لــمــودوا،  دەكــا پویست بۆی ســنــوورە،
ب نتوەیی، سرتاسری نخشیكی و رنامب
گورە ئو  خوندنوەی ب بكرێ تواوی دەست

كوردستان. مرۆڤانی
،كی دیكم، جاردەك حز بش بحای خۆم من
یكم و بخونموە حوزنی سرەتایك وەكــو
و ناراستی راستی مسلی بارەی نگاویش لھ
گومانكی مایی من الی چونك تمنكیتی..؟!
ساڵ   ٥٧ تنیا سرچاوەكان پی ب ك ،ورەیگ

یان بت..؟ زۆرەش مرھب ئو خاوەنی ھاوكات ژیاوە..؟!
دایكبووی ل كاتكدا ل كردبت، مامۆستایتی (١٩٠٤) سای

(١٨٩٠)ە؟! سای
ك موكریانی، كوردستان دكتۆر یكی پشكی لرەدا،
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حوسن برھمی (سرجمی كتبی بۆ
الپــــڕە (١٥) ــم، ــك ی ــرگــی – ب حــوزنــی
بنمای مدەك (١٨٩٠)(؟) نووسیویتی:
منوە، ب الی ك ورووژاندنی پرسیارەكم،
بووبت مردمنداڵ موكریانی حوزنی ناكرێ
دەگــڕێ  خوندن ــدوای ب  ١٩٠٣ سای و
راغم ــرەو ب و لدەھ ج مھاباد  و 
دەبینین كــچــی  ــووە، ــشــت رۆی ــز  ورتــ و 
مامۆستایتی یریڤان  ل (١٩٠٤) سای
كــوردســتــان دكــتــۆر ــ ــوەت كــــــردووە...؟! ئ
بردەوامبوونی بۆ (١٩٠٣)٠٠٠)) :دەنووس
برەو و جھیشتووە مھابادی خوندندا ل
(١٩٠٤) رۆیــشــتــووە. ــز ورــ ت و   راغــمــ
ــر دوات مـــاوەتـــوە، ــك لــ یــریــڤــان ــاوەی م
كوڕەكانی مامۆستای بووەت لودا ھر
و بــگ یوسف حاجی و شمسدینوف
و گوتووەتوە پ كوردییانی زمانی وانی
ل مندانی چند كتبكی ستبم بۆ ئم
زمانی سر وەرگیراوەت فارسییوە زمانی
د.كوردستان (١٥)دا لالپڕە كوردی)) ھر
كردووە رووسیا ل رووی (١٩٠٧) )) :دە
مۆرچتی بتیپی ب و تیدا خوندوویتی و
خۆی خــۆشــنــووســی و التینی و  فــارســی 
 ك نووسیویتی: ھروەھا بخوكردووە)) 
ئیستانبول چووت (١٩٠٨) ساڵ یك پاش
حز لرەدا. ھتد خوندوویتی. لوش و
لمڕ بــكــمــوە، ئـــوە ــی ــات ـــم دووپ دەك
موكریانی حوزنی تمنی ساغكردنوەی
گورەیی مسلی  نــكــرێ، تكڵ شت 
لوانی بــر مــن،  الی موكریانی حوزنی
نووسین، موكریانییوە،  حوزنی بارەی  ل
بخودی ئنجامداوە، لكۆینوەیان یــان
گورەییكی كوردستانیشوە، د. بڕز
دەكم حز بۆیش چسپاوە. و باوەتوە
كاری مرۆڤ ئو گورەیی بارەی ل بتوانم تا
ئم ھودانی ھبت بدەم. ئنجام باشتر
مسلی  واتك ،(ینووسین (ئم جارە
پاش دایكبوونی ل سای ساغكردنوەی
بھیچ ،ئاسایی شتكی دوایی، كۆچی ل (٦٣)
ناكاتوە، كم و زاتئ گورەیی ل جۆرێ
دەردرتی ھقی پچوانوە، باشتر ب بكو

دادەنرێ. خۆی مژوویی شونی ل و
ناوەرۆكی بــارەی  ل بگڕینوە،  با جا 
– كوردستان د. نووسینی دە چند ئو
پرسیارك چند وردبینوە، – بت بپلش
دەب دەوێ..! ساغكردنوەی و ھدەگرێ
لكۆینوەی میدانی پسپۆڕەكانی لمودوا
لرەدا، ھبت بكن. كارە ئم مژوویی
وەكــو ،كنووسین پانتایی  كمی لــبــر
چند ئو نو ناكۆكییكانی لمڕ پرسیار
رچاوان: باشب یندەخ دیك دەو ئوانی
-١٨٩٠)  نسا (١٣) تمنی  دەبــ چۆن 
كچی و دەگڕێ خوندن دوای ب (١٩٠٣
ل خــۆی  (١٨٩٠-١٩٠٤) ســان:  (١٤) ب
مامۆستایتی دەبینتوە و دەوری یریڤان
جارە دەگێ..؟ ھاوكات پاش ساك، ئم
چ دەكـــات..؟!  رووسیا ل روو خوندن بۆ 
(پایتخت خوندنك..؟! باش یریڤان جۆرە
ك شاركی گورەی ئوسای ئرمینیا یان –
بووە؟ قیسریدا رووسیای چوارچوەی ل
چۆن نازاندرێ ساك، مانوەی پاش دیسان
چی و چۆن و رووسی بووە زمانی فری
روو (١٩٠٨) سای ھروەھا خوندووە..؟!
دەخونی...؟! چ لوش دەكاو ل ئیستانبول
ھیچ مــاوەتــوە..؟! لوی چند و دەخونی

ھتد..!! .نیی دیار
حوزنی  ،ــ وای پم دەم  .دیك جاركی
بووە.. دایك ل (١٨٩٠) سای پش موكریانی
و توانا خــاوەن ك ،نیی ــوەدا ل گومانیش
سردەمی بپی بووە؟! گورە بھرەیكی
ــووە، ب ھــــكــوتــوو رووناكبیركی  خــۆی 
جستیكی خــاوەن ،دەچــ پ تنانت،
ئگرنا !..بووب پۆیین و ورەیكی بھز
ئوەندە دواكتووەدا، ردەمس لو چۆن
ئــوە !! بــراســتــی شــارو وتـــان بــگــڕێ.
ل ھروەكو یان نبووە..!! ئاسان كاركی
ئو ك كـــردووە، پیان ئــامــاژەم پشوە 
ل رەوشكی نالیمھ چاالكیی برھم و
كۆمیتی، ئابووری، دژواری و دواكوتوو
ـــوردەواری، ك ژیانی رۆشنبیری سیاسی،
ئنجام  (٥٧ ساڵ) لو تمن كورتدا ناكرێ
بۆ دنموە، تنیا نموونیك دراب..؟! لرەدا



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 83ژمارە

خۆی سردەمی رۆشنگری گورە موكریانی حوزنی نوی خوندنوەیكی

.شانراك سرنج مایی ك براوردكردن،
نونری لگڵ ك بكن، ینو ئو سیری
بریتانی شكۆی خــاوەن حكومتی بــای
 ١٩٣٢ سای ھمفریز سرفرایز عراق: ل
سان (٤٢) حوزنی تمنی وات وەرگیراوە،
و رووخــســاری دەم و ــووە.! بزان ریــش ب
سای شست ل زیاتر مرۆیكی ل چاوی
لكۆینوەی پسپۆڕانی ،وای ھیوام دەكات..!
و بدەنوە پرسیاران ئو وەمی مژوویی،

بدۆزنوە. راستقینی تمنی مسلی
گرنگ دیكی مسلیكی دیسان ھاوكات
لكۆینوەیكی پیاوە گورە ئو ژیانی ل
ئویش بكرێ، بارەیوە ل دەوێ، وردی
ئایین بــ بـــــاوەڕی ــد ــی تــا چــن مــســل

ھناوە..؟!
و ــرھــم ب بــ پی ئــو ــوە، ــن بـــالی م
و چند وتكی بیانی ڕانی بگ و چاالكی
علمانی تگیشتنی خۆی، مرۆیكی پی ب
رۆشــنــتــر،  (ســكــوالریــزم) بــــووە، لــــوەش
و كردووە پسند چپگری بیروباوەڕی
رۆشنبیرك وەكو ژیانی بدرژایی ھاوكات
ھردەم بگرە و بووە دەست دەرەوەی ل
ئــۆپــۆزســیــون – ــ چــوارچــــوەی بــیــری ل
گۆڤاری ل نموون بۆ دیارە. برھستكار
(ئفكاری فاسیدە) باسی: حوزنی رووناكی
ڤولترو  ناوی دەكــات، ئفكار)  (جمودی و
مزنیان مرۆڤی ب بیكن  و ماركس كــارل
نموونی پیەوكردنی داوای و دەژمرێ
دەكات، ندانبیرم گورە ئو بیروباوەڕی
ــاوەڕی ــروب ــی ب و تــاكــو كــۆتــی دواكـــوتـــن
لــوەش بكرێ. وردوخـــاش كۆنپرستی
مــرۆی بــ ندانبیرم گـــورە ــو ئ زیــاتــر 
حوزنی  ــرێ..!! ــ ـ پــیــرۆز) دەژم (مــوبــارەك
نبووب؟ رەســن رووناكبیركی ئگر
دەژمرێ؟! موبارەك ب ماركس كارل چۆن
(١٩٣٥ (ھولر سردەمدا لو كاتكدا ل
ركخراوی كسی ماركسی، یان جۆرە ھیچ
نبووە..!! بوونی كتبیش تنانت ماركسی،
شــارەزای یكك ئگر كورتی، ب زــدە
و بووبن بیرمندك ربازی و نووسین
 ل (موبارەكی)  ب چۆن ،بن پی بــوای

دە. ئوان چرای خك و ب قم دەدا
كۆمن..!! رووناكی

چوارچوەی ل ھر دیكوە،  الیكی ل
ب یان علمانی،  و رووناكبیری  مسلی 
ل رۆشنگری، پــرۆســی ورد واتیكی
– كتب و چاپمنییكان زۆری زۆربــی
روەرییئایین پ ردەموسیئپ تبنانت
بابتی بكو نھناوە، زۆر خوای ناوی –
كاتكدا ل بوكردۆتوە، بدەگمن ئایینی
زیاتر  بۆ (سید) ناسراوە..! ب نازناوەكی
نموونیك ڕاوبۆچوونكانم، سلماندنی
لگڵ مامۆستا ك گفتوگۆیی دنموە، لو
ل ،١٩٨٤/٦/١٤ ركوتی نــاكــام، سعید
عزیز مامۆستا ئامادەبوونی ب شقوە،
ل كی داوە، ئنجامم (دكــتــۆر)، گــردی
بــۆ حــوزنــی ل) بــوو: ئــوە پــرســیــارەكــان،
 ل نــبــوو..؟)  جگیر سعودیی مملكتی
بدەنگی ناكام مامۆستا سعید وەمكیدا،
یگب ئو تائستا و كــراوە تۆمار  خۆی
پرسی حوزنیم ل) :دە بونكراوەتوە،
،سعودیی وتی ل وات – نمای لوێ بۆ
بۆی  من ئوەی مكك))، فرمووی شاری

وانبوو..! چووم
لوێ بۆی ھــبــوو، سیر  سیر،  شتی 

گڕاموە..! نماموە
بۆ دەكــمــوە، دووپاتی بكورتی، زــدە 
پرۆژەیكی گورە پیاوان، وەكو ئو ئوەی
ــژوویــی، مــ كـــولـــتـــووری، روونــاكــبــیــری،
بخوندرنوە، ــی ــواوەت ت بــ نــتــوەیــی،
لكۆینوەی نــوێ برنامیكی ب دەبــ
نك ــوەیــش ئ ،كــیــدانــمــ پسپۆڕەكانی 
موكریانییوە، حوزنی بارەی ل ھر تنیا
بگرە بكرێ، قووتر فراوانترو توژینوەی
كورد گورە مرۆیانی زۆر لو ژمارەیكی
 ب تائستا رەگزەكیانوە)  دوو (ھر ب
نموونی  نخوندنراونتوە، تــواوەتــی
مــــالی گــــورە، ــــادری كــۆیــی، (حــاجــی ق
عبدولكریمی مال سجادی، عالئددین
و بدەیان یامولكی پاشا مودەریس، مستفا
ئنجام پیتاش پیتا   ،دیــكــ ســدانــی و 

بدرێ.
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سردەمی رۆشنگری گــورە حوزنی
خۆی:

كـــورتـــ ـــــم ئ ــــ بـــشـــی یــــكــــمــــی، ل
گشتی ب سرەتایك، وەكو لكۆینوەیدا،
ك كرد، حوزنی موكریانیم گورەیی باسی
گورەییی ئو جمسركوە، چند ل
ناوونیشانی پی ب ھاوكات ھناوە. وەدەست
 ٢١ سدەی دیدی ب دەموێ بابتكش،
پلش  ب زۆر ئگر – دیكش جاركی 
حوزنی دەرفــــت، و  تــوانــا  پی  بــ بـت، 

بخونموە.
ك مــزنــی، دەورە ئــو پی  ب دیــارە، 
كولتووری دەومندكردنی میدانی ل
ــیــوە، ــی رەھــنــدەكــان ــوو ــم ــ ھ كــــوردی ب
پشكوتن میدانی ل تایبتی ب گاویتی،
رۆشنایی لبر بكو نــوــكــردنــوەدا، و 
بیركردنوەی جۆرەكانی و برھم سرجم
پشكوتنی ھۆكارەكانی و ژیان بوارەكانی بۆ
ھبسنگنین، موكریانی حوزنی مرۆڤایتی،
كــرداری كۆگیكی ب بگومان، ــوە ئ
وەتئ دەژمرێ، كوردستان ل رۆشنگری

ربازی و پیام پیەوی ك دەكــات، داوا
نموونی ئوروپایی، رۆشنگركی ك
بكرێ..!! دیارە ئینگلیزی ی – – بیكۆن بیكن
جیھان، ئاستی لسر رۆشنگری مژووی
دەومندەكی مبندە ئوروپا تایبتی ب
كولتووری سرچاوەكانی ھروەكو بووە،
رۆشنگری، دەكــن، باس رووناكبیری  و 
چشنك بۆ ئاماژە گشتی،  شوەیكی ب
ئق و ب پشت ك دەكات بیركردنوە  ل
رۆشنایی بین یان دەبستت، ئقالنییت
ھبتلو ھتد. وەردەگرت. ئقوە خۆیل
رۆشنگریی تارمایی سرەتای سردەمدا
ئفریقا، و  ئاسیا كیشوەری   یشتووەتگ
ئستنبولی میسرو وتـــی تایبتی  بــ
پرۆسی كوردیش، ب سبارەت پایتخت،
چكرەی ساكاری ب تــازە رۆشنگری،
گـــورە پیاوانی ــو ئ ـــرد، لــ رــگــی دەك
ب كــوردســتــان، ــوە ــوون كـــورد، كــ گــڕاب
حاجی ل جگ سلمانی، شاری بۆ تایبتی
مستفا پیرەمرد، نموونی، كۆیی قادری
ئمین شــوقــی، مستفا یامولكی، پــاشــا 
ھاوكات .دیــكــ دەیــانــی گ و بــزەكــی بــ

حوزنی موكریانی دایكبوونی ندی لبم
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نموونی كــوردســتــان، لــ ئینگلیز بــوونــی 
دەركردنی ھروەھا سلمانی، ل مجرسۆن
ھر لرەدا، جا ھتد پشكوتن. رۆژنامی
كـــردووە، پی ــامــاژەم ئ ــســرەوە ــو ل وەك
رۆشنایی لبر و وردی ب زۆر ئگر
كۆمیتی، پشكوتنی قانونی و زانست
ب بــرھــمــكــانــی، تــمــاشــای نـــاوەرۆكـــی
بــالی بــكــیــن،  رۆژنــامــنــووســی  تایبتی 
ب گورە حوزنی دەم: منوە، بدیناییوە
دەژمرێ..! خۆی سردەمی رۆشنگركی
پــرۆســی ،ئــاشــكــرایــ ــو ــروەك ھــــبــت ھ
قئ ئامرازی بكارھنانی ب رۆشنگری
زانستی رەخنی  ب و پكردووە  دەستی
گشی كۆمیتی ئقی ل فلسفی و

كردووە.

حوزنی: كورتی پناسیكی
لوەی بر ــم،  دەزان پویستی ب لرەدا،
زۆر حوزنی، برھمكانی ل نموون ھندێ
گورە ك سلماندنی، بۆ چی، و كورتی ب
شی بووە، خۆی سردەمی رۆشنگركی
حوزنی پناسی بكورتی  زدە  بكینوە،
ل دیكشمدا نووسینكانی   ل ك بكین،

وام ــرەوە، ــی ــاكــب روون ـــورە ــو گ ـــارەی ئ ب
نووسیوە.

كی...؟! حوزنی واتك
ب ك چــاوی  بــوزورگــبــوو، و مندائــ
موكریان) (سابالخی جوانكانی ندیم
ـــی رۆژھـــت ــی ــان ــوردســت ـــاوەشـــی ك لـــ ب
ئــاســایــی ــــركــــراودا، لـــ خــــزانــــكــی داگــــی
ئسترەیكی وەك و  ھھناوە ــاوی چ
دواكوتوویی تاریكی شوی ل زدەگش،
و و رۆشنبیری كۆمیتی، نخوندەواری
درەوشاوەتوە. نتوەیی، ئاۆزی رەوشی
خوندنی ب گورەكیشی شكم ھاوكات
مبندیزانیاری مزگوتكانیكوردستانو
ئستمبوڵ، رووسیا، رۆشنبیرییكانی و
دراوە. زاخــاو ،دیك ھی . سوریا پاریس،
و و زانست زانیاری ئو ھۆكارانش، وات
كم ونی زۆری ھونرو تاقیكردنوەیكی
ژیر ھمجۆرو بھرەی خاوەن مرۆڤ بم
تنیا نك ئنجامكیدا ل ك بخشیوون،
سورەیایكی بگرە زدەگش، چرایكی بۆت
میدانی گشی زدە رووناك و تیشكی حفت
رابردووی بشكی تۆماركردنی و دۆزینوە
مژووی و  كولتوور ونــكــراوی و دــریــن

رواندز شاری
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ب ھر مرۆڤ ئو واتك كورد. رەسنی
ئو پاشدان، بۆیش بووە. دایك ل گورەیی
سیری دووربینی و گورەیی ب ردمندام
زدە رەوشی خۆی كردووە و دەوروبری
نتوەیی و و ئابووری كۆمیتی دژواری
و زیاتر لوەش بسركردۆتوە. سیاسی و
و رەوشئ چارەسكردنی ل گرنگتر بیری
كــردۆتــوە، كــورد ھمالینی نــالــبــارەی
ب الوییوە، ھرەتی ل زوو ھر كبۆی
باندەیكی وەك گڕاوە، راستییكاندا دوای
بای شقی  ل ــراو ك تنگتاو  و  تینوو
ســرگــردانــی و عــــوداڵ و  ــو داوەو 
رەسنی وشــی خوندنوەی و خوندن
جا ــووە. ب كوردایتی بیری و زمانكی
ئو و شار لم جۆربجۆری ھــوارگــی
خستووە..!! وت ئــم  و وت ئــو شــار،
دوا زۆر سوڕانكی و گڕان پاش ھبت
ل خۆی و د ج ككم شــاری قۆناغ 
فرەنسی، دەوتی پروەردەی شام، وتی
مبندی و رۆشنبیری و پیشسازی وتی
شارەزایك وەك كواكبی) (عبدوەحمانی
و چاپ  گرنگی و خوندەواری میدانی  ل
شاری ل و دەدۆزــتــوە زانست  و كتب 

!..دەب جگیر حلب

رۆشنگری: و حوزنی
من پشوودا، الپــڕەكــانــی ل ھــروەكــو
رۆشنگركی گورە ب موكریانیم حوزنی
ــر ــب ل ــــســتــاش ئ ــنــاســ كـــــرد. ــ كـــــورد پ
نووسین ــی  ــراف ــرەگ پ ھــنــدێ  رۆشــنــایــی 
– لــپــ بــ زۆر  و راوبــۆچــوونــكــانــی –
پستی ب پ یناسپ ئو ك دەیسلمنم،

خۆیتی..!
ئو ماوەی ل ئوروپا كشوەری دیارە،
مرۆڤایتیدا ژیانی ل دوایی سای سد س
و پیشسازی گــورەی ھرە دەستكوتی
تكای ل رووناكبیری و ھونری و زانستی
تنانت ھناوە، بدەست ژیان بوارەكانی
مزنی ھرە وتنشكپ ئو ئنجامی ل
و گرتۆتوە ئاسمانیشی بۆشایی تكنلۆژیا
كی دوورەكان. جا ھرە گیشتۆت ھسارە

كاریگرییكان، و گرنگ ھرە ھۆكارە ل
داھنانی سادا، سد س ئو ماوەی ل
 ك ــووە..! ب  (چاپخان) كــردن چاپ ئامری
مزنی ھرە كودەتایكی ب ئوروپاییكان
مرۆڤایتی كۆمی پشكوتنی تكای
لو موكریانی، حوزنی وەتئ دەژمــــرن.
كۆمی دواكــوتــووەی  ئجگار ردەمس
داگــیــركــردنــی كـــــــوردەواری، ســـردەمـــی
و وــــران نــتــوەیــی و كــوردســتــانــــكــی
گورەیی گرنگی و باسی پاشكوتوو، چۆن
كوردان ل بۆ چاپكردن كاری چاپ و ئامری

دەكات..؟!
الپڕە (٢٣) ژمارە ل موكریانی حوزنی
دەوری لمڕ گرنگ زۆر  بابتكی (٣)دا،
ساڵ، (٥) پاش نووسیویتی، چاپ، ئامری
گرنگی و چاپ ئامری بارەی ل دووبــارە
گرنگییكی گۆڤاری رووناكی ل – عیلم –

داوە. پیان باشی
ســردــێ: ــر ژ لــ موكریانی حــوزنــی 
،یعتبم ب عیلم برزبوونی و (ژیانی

:دە جھل)) و بخودپرستی نك
خودپرستی ،بھ عتبم جگایكا ل))
عتبم ھبوو، ئو جگایكا ل ،ناب فرۆش
قسی و  راســت قسیكی ــوەش ئ ،ناب
جھل پـــردەی  عتبم یمئ راســتــر
ئو دەكوێ، خودپرست ل روو و دەدڕی
بینی و نان مایی تدەب كوتنش ل روو
نیشاندانی توەزەلی، تدەب ھنھاتنی، چاو
و خوتن دەوری ل خودپسند ،فرۆف
نان تــوەزەلــی  نشری ب جھلدا شــوی 
چونك تكدەدا، لیان عتبم دەكن. پیدا
فن عیلم ناكن، ئدەب و ل زانین و حز
جا ،نیی دخواز میللتییان سركوتنی و
برچاوی ندەخ پردەیك وانئ لبر
عتبم خزمتی و ــزل  ف تاكو میللت،
جھلدا بندیخانی ل برچاو، توكن
كارو خزمتی چاكتر ناوكی ب و  خوتن

ئوان. ئیشی كارو ن پدەكن، خۆیان
بوون دەین نزیك میللت رستان بخودپ
فن و و عیلم ل ئوانیش نابن! !!..عتبم ب
نیفاق دەرمانكردنی و خوندن و سركوتن
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ئیتاعتییان كوری ب جھل بژتنی ھاو و
ئوانیش پشتییانوە! دەكونن و دەكن
بچارەكان دەدەن، ب نیشان ب عیلم جھل
ك یھ دیك رگایكی عتبم بۆ !گوای
برچاوی بخات خودپرستكان بتوانت
خــۆری ــاڵ  م و خــودپــرســت  كــ میللت، 

ھتد). دەكن.
ستوونی ســ الپــڕەیــكــی ـــارە، ــم وت ئ
لم ھــمــووی ھــر ناكرێ ــوە، كــردۆت  پ
بخرت برچاوان، نموون دەرفتدا، وەكو
زیاتر دكیدیكیبۆ چند ئوەشدا، لگڵ
پویستیشی و دنموە نموون ب سلماندن
رۆشنی ب زۆر چونك ،نیی شیكردنوە ب
و – عیلم – زانست لمڕ بیروباوەڕەكی
دەكاتوە:  دووپات چاپ)  (ئامری عتبم
ك عسرە ئم  بت! نتزانی  دەب (چۆن
وتنركس موبارەكی عسری تداین، مئ
تئلیفات..  و فن، عسری عیلم برزبوونی و
و متبوعات و معاریف نشری و كتب و
عتبم  ب ھموویان ئوانش  ،ندنخو
میللت نایی بۆچی تۆ دەب؟ چۆن ،بن
ئامری موعجیزە سیحر، ئالتی ماشن و ل
ھندە رۆژێ ب ك بئاگادار ن چاپ نونی
دەینووسیتوە، بكت نوسخ ھزارە ھزار
ب ھیچی نبت ل مریشك ھتا یاخود

نب.؟))ھتد نسیب
چاپ ئامری گرنگی بارەی ل دیسانوە،
رەخساوە، بۆی دەرفتكی ھر ،(عتبم)
كردووە، باسی پرۆشوە، ب زۆر حوزنی
ب خــــك، كــۆمــنــی تــاكــو دەســــت و
گرنگی ھرە دەوری ل رۆشنبیران، تایبتی
ل ساڵ (٥) پاش وەتئ ئاگاداربن. چاپخان
كرمانجی گۆڤاری زاری نووسینی ل یكم
رووناكی گۆڤاری ل دووبارە ،(٢٣) ژمارە
تگیشتووەكانی و ــا زان ((ھــمــوو :ــدە
زانیویان و گیشتوون لوە ،راقیی میللتی
و بــرزبــوونــوە  و سركوتن مایی   ك
میللتك ھموو بندی ئارەزووی یشتنگ
پاشان لــ جــا  ،تبوعاتم مــتــبــعــو  بــ

.ندنو خو ـ ح م. ـ قوتابخان مكتب
متبوعاتی و عتبم میللتك چونكو

و مكتب و ناكرێ دەرمــان  نب دەردی
و متبوعات  ب ۆكمئ خوندەواریش 
خۆی دەتوانی و دەكویت پش متبعوە

بنونت.
بختوەرەكانی و سركوتوو تمیلل
ب بھ دــیــان ئــارەزوــكــی ھــر  جیھان 
و ھاوزمان ب نیشان متبوعاتوە ھۆی
ھرچتكیبیانوێ ھاوڕەگزەكانیاندەدەن،
و دەدەن ل چاپی نامیلك و  كتب ندەك
ئیقتیصادی، ســـوودی بــرچــاو،  ندەیخ
ــدن، ــوان خــۆن ــن، ــاســی ن ـــوون، یـــكـــدی ـــۆب ك
م.ح ھاوچرخ، ـ دەمی چۆبی، رابردوویی،
وەیان بسرداھاتن، ـ، دواڕۆژ ـ ھاتوویی ـ
بردنی پشوە بۆ سركوتن بوون، برز
زانین، صنعات، و  فن بندكردنی  عیلم،
لگك تیجارەت، فرۆشتن، و كین تگیشتن،
ب سرخستن، كاروپیش بندەی جووت، و

دەگینرێ....)ھتد پ متبوعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاری گــۆڤ ــــاری ــشــی یــكــم وت ــمــ ب ئ
چاپخان گرنگی بــارەی  ل ك  ،رووناكیی
بت راســتــی ئـــوەی  ،وەینییمچاپ و 
بگنامیكیكولتووری رتاپایوتارەكس

.زنم سیاسی ـ
مرۆڤایتی پشكوتنی تكای دیـــارە،
كورتی ب بووە.. زانست دۆزینوەی لمڕ
ــداوە، ھــ ســـری نــووســیــن ــو رۆژەوە  ل
ناوزەد بش دوو ب مرۆڤایتی مژووی
نبووە، نووسین وات مژوو، (پش كراوە،
نووسین....! ئا سرھدانی وات پاش مژوو
و داھنان بپی رەوش لرەوە، زانست و
ئنجامی ل كۆمیتی، و ئابووری ئاستی
بر لــ مــرۆڤــوە، چــاالكــی ھــۆشــیــارانــی
داڕــژراودا، نخشیكی  و  پالن رۆشنایی
پشكوتنی ل خــۆی كاریگریی  دەوری
رۆژگاری یشتۆتگ تا گاوەو مرۆڤایتیدا
تكنلۆژیا و زانست رۆژگاری ب ك ئمۆ،

دەژمردرێ.
خودی دەوری دووپاتی دووبارە، لرەدا،
ئامرازكی وەك كرمانجی زاری گۆڤاری
و بــۆچــوون ــی ــدن ــرەســن ــۆ پ ــگــر ب كــاری
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لمڕ مــوكــریــانــی، ــاوەڕی حــوزنــی ــروب ــی ب
وتاری چندین زانین، و زانست پشكوتنی
ھمان وە، كو كردۆتب دیك نووسرانی
موكریانی حوزنی خودی پیامی و رباز
ساڵ، (٨٤) پش نموون بۆ دەسلمنن،
كوردستان، دواكوتووی گلی تنیا نك
بكو ب قوارەیكی سیاسی، داگیركراوی
خوی ل دەوتكانیش خــاوەن  تمیلل
وەتــئــ ـــوون، غــفــــت و نــاھــۆشــیــاریــدا ب
((عالیم سردی: ژر ل گرنگ وتاركی
كورد (ع.ن.م الوكی ئیمزای ب جاھیل)) و
(١٥) و (١٦)دا الپڕە (٥)ی ژمارە ل كۆیی)
ب زۆر كــ داخــــوە، بــ ــوە، ــراوەت ــوك ب
دی ھندەی مرۆ ـ دەخوندرتوە زەحمت
رۆشنگری دەوری و حوزنی گورەیی ب
نــووســری و كــرمــانــجــی زاری  ــاری  ــۆڤ گ
سرسام ـ پی ئو رۆژگارە ب ـ كتباب
ھندێ بت، كورتیش ر بگئ لرە، !....دەب
بۆ دەگــوازیــنــوە، وتـــارە ــواژە لــم دەســت
ڕاوبۆچوونكمان دیك، بۆ جاركی ئوەی،
وتــارەكــ دووپـــات بــكــیــنــوە، نــاوەڕۆكــی
زانین، و عیلم دەوری شت ھموو ل بر
و جیادەكاتوە یكتری ل جاھیل و عالیم
شتك، ھموو ھر پشكوتنی سرچاوەی
و دەبستتوە زانــســت بــ دیـــاردەیـــك،
سلماندنی بۆچوونكی بۆ زدە تنانت،
قورئان بر دەبات پنا ،رەكنووس خۆی
بوەش و دنتوە نموون ب ئایتكی و
سر اوەتوەرگ ئایتكش ،ناوەست
و خك خوندەوار زیاتر تا زمانی كوردی،
ل گرنگی ئایتكی لمڕ گورەیی باشتر

بگن. عالیم ـ ـ
پی ــ پــــشــوە ئـــامـــاژەم ھـــر وەكـــو ل
ب زەحمت زۆر وتارەك كردووە، بداخوە
دەقی بوو باشتر نا ئگر دەخوندرتوە،
ڕنووسی دووبارە ب ھر ھمووی وتارەك
ھر لرەدا، برچاوان. بخرابای ۆكمئ
ل ك دەگوازینوە، دكی چند چۆن بت،

(عیلم و جھل)ە. سردی: ژ

جھل: و عیلم

ب ((عــیــلــم :ــــدە ــ ڕســتــی یــكــمــدا ل
ب ،شتان ـ ھموو دەماری لش ـ شرایین
دەرگی كلیلی ،سانك ھموو ـ ترین نفع
 ب چند  لرەدا جا  ھتد))   ..راتخ ھموو 
زانستی دەرونناسی، ل روانگی و وردبین
ژیانی خك و ئابووری رەوشی عیلمی ب
بوو عیلم ((ھر :دە بستۆتوە. ھتد یان
تاریكدا، عسرە لو دا، نجات ئوروپای
ك ئستا رووناكی عسرە،  ئم گیاندە
ـ رسامس ـ موتحییرە تدا بشر عقی
وە كرد، ـ سروشت ـ تبیعتییان تسخیری
عجاباتیان ئنواعی خۆیان ژیانی تئمینی بۆ
وتارەكدا دیكی شونكی ل كرد.. دروست
لناو رووناك چرایكی وەكو عیلم ھاتووە:
ـ ــ وای دابــنــرێ جھل  تاریكی ھۆدەیكی 
تگیشتنی چرای ئو بب ك ـ بیعیت
.نیی مومكین ھۆدەی ئم ئشیای ماھیتی
ب ب میللتك ترەقیكردنی بم جۆرەش
ل میللتانی ئو خسوسن  حام عیلم
قومی ب لواندا  ك دان،  نشئت ئوەل
فربوون ل ك ،الزم وا كوردان، لسرمان
ھیچ معاریف و عیلم  بــوكــردنــوەی  و 
میللتانی وەكو ئمش  تا  نكین، سستی
ل و بكین خۆمان بۆ خۆمان ئیشی تر
ئیستیغنا ئجنبی  میللتكی موداخلی 

بكین...ھتدد.))
حوزنی ك سلماندنی لبارەی دیسان
ــی گــورەی ــ رۆشــنــگــرــكــی مــوكــریــانــی ب
ئگر ،باش پم دەژمرێ، خۆی سردەمی
زاری گۆڤاری خودی بت، كورتیش ب زۆر
لالینی وات پیشییوە، كرمانجی لالینی
ھمالین و دەنگوباس ھواڵ گواستنوەی
دەب وردی ب زۆر ھاوكات ھبسنگنن.
گیاندن ئامرازەكانی پشكوتنی ئاستی
ردەمــو ســئــ ی ـ ــردن ك ـ و پــیــوەنــدی
لگڵ  بین زیاتر) ئاگادار ساڵ ٨٠ ل (پش
دوورەدەســتــی شونی دەستنیشانكردنی
– كرمانجی زاری گــۆڤــاری  دەرچــوونــی
رواندز-ك شاركیبچكۆالنیباوەشیشاخ
كارمندی كمی ھروەھا زدە بووە، داخ و
و كوردستان شارەكانی ل رۆژنامنووسی
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رۆژگارە، زدە بپچوانی، ئم دەرەوەی،
لوەش دەســت، ناولپی دنیای ــاری رۆژگ
ئو كـــــوردەواری ژیــانــی دەبینین زیــاتــر، 
ژمارەیكی رووبـــڕووی چۆن ردەمس
كۆمیتی، ئابووری، گورەی گرفتی زۆر
كوشندە، نخۆشی ھژاری، نخوندەواری،
سیری ك ئوجا بووە، نتوەیی و سیاسی
گۆڤاری دەنگوباسكانی و ھــواڵ جۆری
ھــواڵ چــنــدیــن بــكــن: كرمانجی  زاری 
سیاسی، زانستی، گرنگی دەنگوباسی و

ھتد.. تكنلۆژیا. داھنانی رۆشنبیری،
ھواڵ جۆرە ئم ھنانی وەدەست بۆ جا
كشاوە، زەحمتی چند ،دەنگوباسان و
و نیشانی كارامیی ل خۆیدا، خۆی ئوە
رۆژنامنووسی پیشی و رۆشنبیری ئاستی
گرنگتر، زۆر ــوەش ل ــات دەكــاتــوە، دووپ
گۆڤاركدا ل دەنگوباسانی و ھواڵ ئو
خباتكی ئامرازی وەكــو بــوكــراوەتــوە،
پشكوتنی پناو  ل كاریگر  شارستانی
ھــــنــاوە. بــكــاری كــۆمــــی كــــــوردەواری
بدواداچوونی نواھ ھندێ لو ھاوكات
بنووسینی زیاتر بۆ خونر كردووە، بۆی
لبر لرەدا ــوە..!! ــردۆت ك رۆشنی خــۆی 
ناوونیشانی ھندێ  تنیا  دەرفــت  كمی
(فۆتۆكۆپی برچاوان: یندەخ ھواكان
شمندەفر، تلگراف، – ئیستینساخ –
،چاپخان كامیرە، تلفزیۆن، كارەبا، ،فرۆك
.ناوونیشانی دیك بدەیان ھونری كۆلین،
بــوكــردنــوەیــان، و ھــــبــژاردن ھبت 
بگومان نووسیویتی، لبارەیانوە ھاوكات
زانستی كولتووری بپرۆسیكی  ــوە ئ

دەژمردرێ.

 
دەرئنجام:

ســرەتــای ــ ل ھــر حــوزنــی مــوكــریــانــی
خانی تدەچ دەركوتنیوەكورۆشنبیرك،
پاش ئای رۆشنگری، بتایبتی ھگرانی
چاپمنی بوكردنوەی ب دەست ئوەی
تدەب چاپمنی و چاپخان بگرە دەكــات،
دەركــردنــی (ھبت پرستگاكی.  تاك

،نموون وەك كرمانجی زاری گــۆڤــاری
ــ ــاوەڕۆك ن بــو  خــۆی بپی ســردەمــی
بدنیاییوە بكو بگومان دەومندەی،
كــم كــیــبــ ــی مــوكــریــانــی ــم حــوزن ــ دە
ردەمس ئو رۆشنگری یانی ل نو
لسردەمی و  زیاتر لوەش دەژمردرێ، 
ساڵ (٥) پاش پشەو، رووناكی گۆڤاری
و رــبــاز لووتكی یشتۆتگ كلسم
وات (ئقنییت)، پیەوكردنی بیروباوەڕی
چپەوی..! – النزع) میلی رۆشنگری و
بابتكانی زۆربــی سلماندن زیاتر بۆ 
و زانستی قوتابخانیكی رووناكی گۆڤاری

.رییرۆشنگ بیری
حوزەیكی موكریانی، حوزنی بكورتی،
و پــــروەری زانــســت و بــیــری نــتــوەیــی
سردەمی بپی بۆی بــووە، رووناكبیری 
قم ل كورد رۆشنگركی بگورە خۆی

دەدرێ..
كورت ئــم دەكـــم،  ئومد كۆتاییدا،  لــ
موكریانییوە، حوزنی بارەی ل ،وەیینكۆل
مایی و بژمرێ نوێ  بخوندنوەیكی 

بت. ھمووالیك رەزامندی
- كوردستان ھولر

 ٢٠١٠/٣/٨

 

لكۆینوە كورت ئم سرچاوەی
گۆڤاری زاری كرمانجی. -١

كوردستان د. كرمانجی زاری پشكی -٢
موكریانی.

مومتاز – عیراق رۆژنامی پاشكۆی -٣
حیدەری.

حیدەری مومتاز كاروان: گۆڤاری -٤
گۆڤاری رووناكی. -٥

مومتاز  – رووناكی گۆڤاری ٧٠ سای -٦
حیدەری.

مومتاز ژمارە (٢٠٠١) ھولر: ٧- گۆڤاری
حیدەری.
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)دا   ) (سروتار) ل گۆڤاری
ڕواندز) (١٩٢٦ـــ١٩٣٢

حسن مال شادمان

دەروازەیك:
و مژوونووسك نووسر لكۆلیار یان ھر
مژووی یان مژوو لسر بابتك بیوێ
،بنووس كوردی چاپمنی و ڕۆژنامنووسیی
(چاپخانی و كتب الی ب بوون  ڕەت بب
حوزنی حوسن سید بھشتی كوردستان)ی
ب دەم: ئوە ،(١)(١٨٩٣-١٩٤٧) موكریانی
و زۆر بازدان بسر زانیارییكی دنیاییوە
و ڕۆشنگری كوردی مژووی ك لردەیچ
ئگر .دەب كرچ وكاڵ ناتواو و بابتكش
گانوە، و وەســف  ل نكین زیــادەڕۆیــی
گۆتنبرگی موكریانی بلین  دەتوانین ئــوە
بۆ (٢) گۆتنبرگ) (یۆھان گر چونك كوردە.
و گورە گۆڕانی داھناو چاپخانی جار یكم
نووسین و كتب بوكردنوەی ری لكاریگ
یك و زۆر ژمــارە  و  بربالو  بشوەیكی
ناوەڕۆك تكچوونی ل دوور و نووسین شوە

خۆی وەك دەق نووسینی كردنی دەستكاری و
جاردا. بگومان لیكم چۆن نووسراوە كوا
ڕۆژنام وایكرد بوو چاپخانش داھنانی ھر
ب خوندەواریش و خوندن و بب لدایك
سرجم و نبس پرە بربالو شوەیكی 
حوسن بــبــن. ســوودمــنــد لی مــرۆڤــایــتــی 
بووە. كــورد گۆتنبرگی موكریانیش حوزنی
چاپخانیكی بـــووە كــســك یــكــم  چونك
شار ئو شارو ئم بخات و دەست ب خۆمای
پیتی خۆی و بكات پ كوردستانی دھاتی و
كوردی كتبی و گۆڤار و دابتاش بۆ كوردی
ل پناو تنیا و تنیا ئویش چاپ بكات، پ
ھۆشیاركردنوەی و میللتكی خزمتكردنی
كسانك ئگر غفت. و بئاگایی خوی ل
كوردستان ڕزگاری پناو   ل و ھكوتووبن
داگیركرانی برامبر ڕاپــڕیــن و چــك  ب
گیانی زۆرجار و وەستابوونتوە كوردستان
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دنیایوە  ب دیسان ئوە كردب فیدا  خۆیان
ھیچی موكریانی حوزنی وەك كسكی دەم:
و شــۆڕش  ھكوتووی سركردەیكی  ل
ل ئگر نبووە، كمتر  كورد  ڕاپڕینكانی
باری و ژینگ گر ،بووبن زیاتر ھندكیان
كۆمالیتی سرجم و  سیاسی و جوگرافی
بكین تاوتوێ كــوردەواری ژیانی الینكانی
ھاوكشیكی چند ب ژمارەكانی تواوی و
ـــارەی ژم ئـــو ئــنــجــام و بــبــیــن حیسابیدا 
جول ئم  نیی ئوە ھی دەردەكــوێ بۆمان
موكریانی ــم ب بــكــرێ.  پــ سركشیییی
دەرچووە باشی ب كردووە و سركشیكی
ل دیاری و وشش پانتایكی باش مانای ب و
ڕۆژنامنووسیی مژووی و مژوو الپڕەكانی
كردوە. تۆمار كوردی وژەی و فرھنگ و
چاپخان و نووسین و ڕۆژنامنووسیی كاری
وەك ئــوەنــدی ــورد ك كپیاوەی  ئــم الی 
ئوەندە بووە، نتوەیی و نیشتمانی ئرككی
ركاتھ نبووە، ئارەزوو و پیشیی كاركی
نووسینكانیدا و و كتب گۆڤار الپڕەكانی ب
دەردەكــــوێ بــۆ ڕاستییمان ــم ئ بچینوە 
و تكۆشاوە چندە موكریانی حوزنی كــوا
و ببتوە وشیار میللتكی بووە مبستی

بكات. چونك خوندەواری و ل خوندن ڕوو
كات كردووە ھر یلسم دەركی بم باش
ڕۆژی دنیایوە وە ببۆوە ئ ھۆشیار میللت
كوردستان ئازادی .نزیك ئازادی و ڕزگاری
میشھ بووە. بۆی پیاوە گورەی ئم خونی
چیرۆك- – نووسینكانی(شیعر لھموو
ئازادی  نووسیب شتكی -پخشان) ھر مژوو
كوردستان نیشتمانكی خۆشویستی و
بۆ دەلن كات بۆی داوەتــوە. ڕەنگی تیاندا
كــوردەواری كۆملی الینكی  ھر مژووی
حوكمی ب پشووتریش و بیستم چرخی ل
الپڕاندا ئو الی ب ناتوانرێ نووسراوەكانی
موكریانی حوزنی حسن بھشتی كوا نچین
و ڕاست ر بگ كردوە. تۆماری نووسیویتی و
ئم بلین، موكریانییوە حوزنی بارەی ل ڕەوان
خزمتی بزیادەوە كورد ڕۆشنبیرەی گورە
و كـــردووە میللتكی پشكش گـــورەی
ئو كورد قرزاری بكو ،كورد نیی قرزاری
یكم ل ستھ ب م مرۆڤئ چونك بووە.
سات ئو تاكو ژیاندا ل خۆناسینی چركساتی
وەختانی بۆت ھاونیشتمانی شاری خامۆشان
و نــتــوە جھشتووە، ڕۆشــنــی دونــیــای  و 
بردەوام نكردووە و نیشتمانكی فرامۆش
گـــورەی خــمــی و بـــووە لــ خــزمــتــكــردنــی
سرجم وەك بكوێ پش دەب كوا بووە
جیھان، پشكوتووی تری والتانی و میللت 
ئو بم نبووە. كمتر لوان ھیچی چونك
ب خۆی ڕۆژگاری كردوونی ئو خزمتانی
و ناو ھر واتك كراوە. دەكــراو، كس كم
،نلمبس پیاوە ئم گورەیی  ك نازناوك،
شۆڕەسوارەی میدانی ئم بای ب یشایست

ببخشرێ. كوردیدا ڕۆشنبیری خباتی
زاری كرمانجی: گۆڤاری روتار لس

و ڕۆژنــامــ سرھدانی لگل ســروتــار
ھونرە ك لكی بۆت و سری ھداوە گۆڤار
تاكو گۆڤار و ڕۆژنام برچاوەكانی و دیار
الینكی و شــــواز ئمۆشمان ڕۆژگــــاری
ئو .جا كانڕۆژنام و گۆڤار ڕەچاوكراوی
الین تایبتمندی یان بت گشتی وكراوەیب
سیاست – .وەك بت كراو دیاری و بابتكی
سربازی – كۆمالیتی – ئابووری – ئدەب گۆتنبیرغ جوھانز
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خستن زیاتر  لسروتار مبستیش ھتد.  –
و دەستكوت كش و ئو ھموو  برچاوی
كاریگری ڕووداوانی كوا پشھات و و گۆڕان
والت گشتی سر ژیانی نی لرن و ئرنی
یھ تییانیكۆم توژە  و چین ئــو یــان
زمانحایان ل جۆرك  وەك  وكراوەكب ك
شیكردنوەی سروتار زۆرجــار .دەردەچــ
یان دامـــزراوەیـــك یــان حزبك سیاستی 
دیدی كوا ڕوو دەخات والتك و حكومت
.یمانئ ھنووكییكان لسم بۆ ئــوان
ڕۆژنام سرنووسری ســروتــارە ئم جا 
ل  كــیــ یــاخــود  بینووس گــۆڤــارەكــ یــان 
ستواب تری ھركسكی  یان یاریدەدەرانی 
ــراوە. ــك ــاراســت ئ ــوە ــاز و چــوارچــ ــب م ڕبـــ
ل دەب كوا وەیئ ھونرە ئم تایبتمندی
و بكات واقیع ل گوزارشت ئاراستكردندا كاتی
بكاتوە شی ڕەوانی و سادەیی ب ھۆكارەكان
گونجاوی و بسوود پشنیاری كۆتاییشدا ل و
جبجكار الینی توانای ل كوا ڕوو بخات وا
ھولی خۆیدا كاری نزیكی برنامی ل بھ

بدات. جبجكردنی
یــان الپــــڕە كـــردنـــوەی ســـروتـــار وەكـــو
خونرانی بۆ یان گۆڤارە ڕۆژنام دەستپكی
كشی خــوــنــدنــوەی بــۆ سرنجیان تــاكــو 
ڕووداوانـــی ئو بۆ   .شڕابك ڕۆژ گرمی
بۆ سروتار دەدون. ك لژیانی كۆمالیتی
جماوەركی یاخود گروپك یان دەستیك
كتباب نیی مرج  دەكرت.  ئاراست فراوان
ھر دیاردەیك ب سبارەت بت. بكو سیاسی
لو ڕۆژ ئاستنگكانی و شك ك دەبت،
دەركوتنی شوەی دەدات. نیشان یناوچ
بیاردەرانی و نخشساز بپی سروتار
ھندێ دەكرت. دیاری گۆڤارەك و ڕۆژنام
یكم الپڕەی ل یكسر گۆڤار و ڕۆژنام
الپڕەی ل یھ واش ڕۆژنامی دایدەنن. دا
ــار ـــ ســروت وات .دایـــدەنـــ دووم و ســــیــم 
ــرێ ــوان دەت و نیی دیــاریــكــراوی شونكی 
وەك بوكراوەكان .زۆرجــار بگۆڕی شونی 
ئازادی پانتایی نیشاندانی بوونی بۆ پویستك
سرەتای سووچكی ل بوكراوەكیاندا  ل
الپـــڕەی لــ ــان ــ و گــۆڤــارەكــیــان ی ــام ڕۆژن

ل تعبیر سروتار تنیا دەنووسن كۆتایی
دەكات گۆڤارەكمان یان ڕۆژنامكمان ڕای
زۆربیان ئلیكترۆنییكانیش ڕۆژنام .ئستا

دەنووسن. واژەیدەست ئم

ـــیـــكـــانـــی ـــدی ـــبـــتـــمـــن ـــای ـــــ ت ـــــدێ ل ھـــــن
سروتارئمانن:

و نووسین شوازی  دەبت ســروتــار   _١
بكات خونر ل وا وات بت، سادە گانوەی
لكۆتاییشدا و  شیدەكاتوە بۆ گرفتكی  كوا

.دادەن بۆ چارەسر ڕگای
گرنگی فــاكــتــی ــ ب ٢_دەولـــمـــنـــد بــكــرــت
ك ئوكسش گرمكان، ڕاستیی و ڕووداو
و بت لھاتوو شارەزاو تواو دەب دەینوس
بكو ،توڕەیی بینووس ھچوون و ل دوور

زاڵ بت. سریدا ب تواوی ب دەب واقیع
تــواوی سرەكییكانی شك ل باس  _٣
بكات. وت و كۆمیتییكان توژە و خك
ئوانی كوا بنووسرێ، وا زمانكی ب _٤
ت ئاسانی دەكرێ ب یان ئاراستروتارەكس
وات دابنت. سر ل كاریگرییشیان  و بگن
خلكی زۆرینی یاخود گشتی زمانی ب دەب

موكریانی حوزنی
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بنووسرێ(٣). وت
كرمانجی: زاری سروتارەكانی

كــرمــانــجــی زاری ـــاری ـــۆڤ گ ھـــرچـــنـــدە 
سیاسی ڕكخراوكی و دەست ھیچ زمانحای
بلین دەكــری ــم ب نــبــووە. كۆمیتی و 
تــواوی ل وەك ــووە، ب میللتك زمانحای
گۆڤارەك ناوەخنی ھمالینكانی تباب
ل بن نــۆدا ژمــارە ل تنیا دەدوێ.  لوەی
نــاوی بــ ــارەكــ ســروت ناوونیشانی  دوای 
پاشماوەی  نووسراوە  نزانین))  ل ((ڕزگاری
ل ــم ب حوتمین. ژمـــارەی ســرگــوتــاری
بكو حوتمین، نووسراوە ھ ب ڕاستیدا
گشتی شوەیكی بــ .مینشتھ ژمـــارەی
ئوە وتــارە ئم ننووسراوە لی گۆڤارەك
ئم  ٢٤ ژمارەكی تواوی ل سروتارە. بم
سرەتاییدا الپڕەكانی ل و ھایگرانب گۆڤارە
ئو پی بــ پــــكــردوە، بــو وتــارانــ دەســتــی
ل باسمان ســـرەوە ل بنمایانی ھموو
ڕك وتاران ئم كرد. سروتار تایبتمندی
وا شوەیكی یان بزۆرب چونك سروتارن،
سروتاریان ھونرەكانی تواوی نووسراون
سروتارەكان ژمارەكاندا تــواوی ل .دایت
چونك سیم. یان دووەم الپڕەی توتوونك
ژمارەكانی ل بم ھبووە، برگی گۆڤارەك
-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢) وەك كۆتایی
الپڕەی  توتوونك سروتارەكان (٢٣-٢٤
و نیی یكمی برگی گۆڤارەك چونك یكم،
ل نخشسازییوە زیاتر ڕووی ل ،ینوب

دەچت. ڕۆژنام شوەی
ســروتــارەكــانــی گشتیش شــــوەیــكــی  بــ
جۆرە س بسر كرمانجی زاری گۆڤاری

:ش بوونداب ھونری ڕۆژنامنووسی
ۆك واتــــچــــیــــ ــــری ــــون ـــان: ھ ـــی ـــم ـــك ی
ڕووداوكی یان پندك یان بسربردەیك
پیرۆز دەستی پكردوە لمژین یاخود دەقكی
كۆمالیتییكانی دیــــاردە تكھلكشی و 

. كراوە سردەم
ئنجامی ل شنیار واتری پھون دووەمیان:
و چـــاكـــردن ــۆ ــك ب ــكــرەی ــكــردنــی ف ــاراســت ئ
سوودی پۆژەیك كوا جبجكردنی چند
الینكی ھر بوار و ل كۆمگا ھب جا بۆ

ژیان بت.
وات واقیع یان ڕووداو ھونری سیمیان:
دەولت بیاركی یان ڕووداوك ئنجامی ل
كۆمگای ناو دیاردەكانی ل ڕۆژ واقیعی یاخود
و ھلداوە سری كوردستان ڕۆژگارەی ئو
كردووە دەستنیشان خراپكانی و باش نالی

.(٤)
كۆلینوەیدا ئــم ــری دوات بشكانی  ل
كردنی سروتارەكانی پۆلن  و  ھسنگاندن
سروتارەكان ھموو كرمانجی زاری گۆڤاری
سر دابشی سرەوە ل كوا دەكین دیاری

. كرد ھونرەكانمان
كرمانجی: زاری گۆڤاری

موكریانی حوزنی بھشتی ئــوەی دوای
ل سر  چاپخانكی، ١٩٢٥ خۆی و سای ل
قائیمقامی یكم  نھری  تھای  سید  داوای
ـــازەی ـــــدز لــ ســـردەمـــی حــكــومــتــی ت ڕوان
دەست یكسر ،(٥) ڕوانــدز تدەچ عیراق
یاسایی ڕووی ل خۆئامادەكردن ب دەكــات
ذی  ی  ١٢ ڕۆژی ل تاكو كرستسازی و
برامبر ٢٥ی كۆچی ١٣٤٤ ی سای قعدەی
ژمــارەی  یكم زایینی،  ١٩٢٥ سای ئایاری
یپ بم دەرچــوو. كرمانجی  زاری  گۆڤاری
كوا كوردی گۆڤاری یكم بووە گۆڤارە ئم
چاپخانیكی ب و كوردستان خاكی سر ل
ب زمانی الپڕەكانی تواوی و كوردی خۆمای
چونك بر لم مژووە عرەبی(٦) پیتی كوردی
كوردستان بشكی ھیچ ل گۆڤارك ھیچ
ل كرمانجی زاری گۆڤاری .(٧) دەرنچووە
ناوەوە، الپڕەی یكم ل وات الپڕەی، دووەم
پویستی سیدحوسن الین ل وەیش بم

كردوە. بیان خونران بۆ دەرچوونی
شئونی و كرمانجی زاركری

دیتن چاوی ب تماشا دەكری و چند ھر
پشكوتنو عصرەدا لم ك تدەگا دەبیندرت
.زریدادەم ل سر دوو كار ئساسی ترەقی
ملتك  ھر مكتب دووەم ((یك)) متبوعات
بۆ ملیتی  نبوو ملزومانی الزم دوو ئو
ب خۆی ئحوالی چتكی  و  ناكرت ئیسبات
ھردووانی ئو زانین بدات دۆست و گانب
لرەوە بكا و وەتن فائدە مللت بۆ سرەوە
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دناو خیالخاندا  ل ئــوانــم  سالك  چند 
بۆ و گۆڕێ  ھنا  متبعیم ئم تاكو  دەبــرد 
تسمیی وەسی ڕواندز. یاندمگ نشریات
لوغت خزمتی ك یمئ كرمانجی) (زاری ب
صنعت و ئدەبیات و تاریخ و كوردان گوتی
كتبی دا و مستقبل ل و بكا نشر فــن و 
و نـــاوی ژیـــانـــوەی بــۆ ـــوردی چــاپ دەكـــا ك
و كوردستان ڕوئسایانی و گورە ئسری
الیك چتكی ھر ل دەكۆشی دەیان تا سال
 ب ب كرمانجی))  ((زاری مسلكی ب داخل

دەكا. ممنونییوە نشری
حوسن سید

كسك الین ل ژمارە  یكم  سروتاری
لالپڕە  كورد)) ((الوكی ناوی نووسراوە ب
دووەم الپــڕەی وە،چونكوكراوتب سدا
دەرچـــوونـــی بــۆنــی بــ ــكــشــیــعــر پــارچــ
دــە ــم دوو ب ــارەكــ ســروت .یــگــۆڤــارەكــ
زاری  ڕۆژنامی  مدیر ((بۆ  پكردوە  دەستی
ئم اظنا خوشویست تقدیم دەكرت كرمانجی
داخل بكن ڕۆژنامكتانا ل س قسیم دو
 روتارەكس ناوونیشانی  ئیحترام))  ئیتر و
پ چیمان پشكوتنی كورد ((بۆ وەیش بم
پشكوتنی چیۆكی ب سروتارە ئم ((الزم
یكتی ب نموون و پدەكات  دەست وتــان
قسیكی دەھنتوە ژاپۆن و ئلمانیا و ئیتالیا
سدەی دووەمی نیوەی سیاستمداری گورە
دەھنتوە (بسمارك)(٩) ئلمانیا نۆزدەھمی 
مقدەسانی مامۆستا ئو وەكو ((خۆ شوە بم
لسالی فڕەنسدا بسر كرد غالب ئلمانیان
(بسمارك) ئلمان جنگاوەری حتا #٧٠#دا
لشكری معلمان ل من لیئ دا خطبه یكی ل
حــربــی؟ چونكی لــشــكــری ــرم لــ مــمــنــون ت
مشكی خست ئلمانیان ملیتی ڕوحی ئوان
ھنانوەی   ل مبست وە))  نوەت مناالنی
گلی ھاندانی بۆ چیرۆكان و بسرھات ئم
دا خوندەواری و خوندن ب الی كوا كوردە
ب تنیا  ئمش پشكوت وت تاكو  بچن
سروتارەكدا ل كۆتایی دەكرت مامۆستایان
خانیكی كردنوەی پشنیاری وەیش بم
ـــردەم ب  ــ دەخــات مــامــۆســتــایــان  پگیاندنی 
كوردان ڕۆژگارەی ئو سركردەكانی گورە

ب خۆیان ك زاتــانــی  ئــو  نووسیویتی و 
دارالمعلمینك ئگر دائنن سركردەیكوردان
ببی ئوە ج دارالمعلمین شرتك ب بكنوە
فری كورد (٧٠-١٠٠) ل ساڵ  ١٠-١٥. بت
وردە وەتنی ل جھل مب و بئ خوندن
ئخالقی ب تبقیكی وە ئبتوە محو وردە
تمل ئــم  مستقبل بــۆ حقیقی مــنــوری
ئمش لگڵ ئكن و حازر مھیأ و لقوماوە
ب جگا یكی كورد نھضةی لناو تاریخی دا
مسئولی ب مــردن ك و ئنن دا حورمت
خوا ئیتر كوردن. ك ئكن ئیسباتی و نامرن

ھوڵ ئدەن. كورد بۆ ك ئوان نكوژت
كورد)) ((الوكی

الین ل سروتارەكدا (٢ و ٣)دا ژمارەی ل
حسن ــاوی ن ب نــووســراوە خــۆی حوزنی 
شــاری ــســر ل روتــارەكــكــوردســتــانــی ســ
باس ڕوانـــدزی مژوكی   كورت و ڕوانـــدزە 
ڕواندز-ئمۆ (شار: ناوونیشان بم كردوە
دوای (ینسب ڕواندز_ و دونی ڕواندز_ و
شاری ھمالینی  گرنگی ل بــاس ئــوەی
دەخات پشنیارك چند و ــات دەك ڕوانـــدز
ئاوەدانكردنوەی باشتر بۆ حكومت بردەمی
چند كردنوەی تایبت ب ڕوانــدز ناوچی
بم دەوروبــــری، گوندەكانی ل مكتبك 
بسروتاری كۆتایی خــوارەوە  دەی چند
ئمش كرمانجی) (((زاری ھناوە دوو ژمارە
كردنی خدمت بۆ  ك مب دەكین  ئیفتخار
دەپاتختكی ھما ملتم  بۆ  كۆشین و وەتــن
مرحمتی ڕواندز و لسایی وەكو تأریخی
دەلیلی ژیانم _ گورەدا وا پشتیوانكی عدالت
تمنام .رزیمرافل و وەری ختب سعادەت
نجیبمان تمل ــو ئ كــ خــودا  لــ  وەیــئــ

مقصودی.)) تنبگ
ناوونیشان ب ب روتارەكس (٣)دا لژمارە
دیارە بم پ ندراوە، ئاماژەی چندە ھر
.كوا دووەمین ژمارە سروتاری تواوكری
تاكو ھناوەتوە ھۆكاری و نموون چندین
ل و خۆیان ل خوندن بكن كورد ڕوو گلی
چند تاكو ل نزانین ڕزگار بكن دواكوتن و
وای مادامكو نووسیویتی  كۆتاییدا دكی
گورەكان)  ڕجال(پیاوە لسر الزم ئوەلن
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(خاوەن) ئولیای لسر تر پاش مملكت
ندەن ل دەست خۆ .وەخت مندالكان ملت 
ب حسب لوان یك ھر فرصت نفوتنن
خۆیان چشت عالقداری دەرەجــ و قــدرەت
وانت ئھم لق بعمت سعی و عاید ب ك
تئمین: بۆ پ بفرمون تشبثی زووتر ڕۆژی
و استقبال حال پشكوتن و و سعادەت ترەقی
سنوستن ب بكۆشین. و مملكتكمان ملت
عاركی و عیب لبن ھاتن ئمۆ كافی غفلت
چ ئحوالمان  ئــم بــوانــن ـــورەدا گ زۆر 
(سدی) خوندەوار  ل ك ئاوەرە. شرم قدر
ھر و  ماندەبت تــوش  ك الی ب ھــر .نی
ئگر نفاق ئگر سرمان تد ك موصیبتی
ك تربوونی مولتقای ئگر كدانینی یب ل

." تھالج باعث ھموی
ڕۆژە ئو دوا د تمنای ل ئوەی دوای
ناو ل مینن نزانین و جھل تاكو دەكــات
.خۆش پــ مــردنــی ــوكــات ئ میللتكمان
(حسن  نووسیویتی  وانك دوو ناو ل ئیتر
ژمارە سروتاری ل ھروەھا كوردستانی).
ژر ل چیرۆكوە ھونری تدەچ كوا (٤)دا
سروتاركی نزانین) و (تربیت سردی
گۆڤارەكی ــڕەی الپ س نووسیوە درــژی
ــــروەردەی ڕاســت پ لــ بــاس گــرتــووە. تیدا
منداڵ بتایبت دەكـــات، مــرۆڤ ناڕاستی و 
بم ــادا ســرەت ل چــۆن پـــروەردە دەكــرــت
پروەردگار ((خــودای نووسیویتی وەیش
بۆ كــردووە دروست انسان ل ك قابلیتكی
خویریتی بۆ: داوی كی كواستعداد .یچاك
و دایك بدەست و ی چاكی ئو تكدانی و
ب یــان بكا گـــورەی  چاكی ب ك باوكیش
دەبیت: ب پیدا چت چوار ب تربی بای دەدا
بخر ئگر  عقل. نفس، دەن، ب كۆشین، 
تربیی چواران ئو قوەت ب كن بخوی
بشڕیشی پروەردە وەگر دەبیت خیر، بۆ
وەیش بم شڕ)) سر وەردەگڕتوە بكن
بۆ ئامۆژگارییكی پدەدات درژە وتارەكی
منداكانیان كوا وەیئ كوردستان خكی
تاكو بكن ــروەردە پ ڕاســت ڕیگای ل سر
بگات پ تگیشتوو  و  ئخالق  ب نوەیكی
بم سروتارەكدا لكۆتایی كوردستان. بۆ

روتارەكس نووسری كردۆت خۆی نــاوە
.ح.موكریانی). (س

الپڕەكانی ل سروتارك  (٥)دا ژمارە ل
نــاوی كسی و نــووســراوە سیم دووەم و
زانین- (محتاج  سردی لژر ،نیی لسر
كوا  دەكات پشنیار سروتارە ئم علم-ین) 
زانیاری و زانست فری مئ خلكی ویستپ
وتكمان و بت خۆش ژیانیان تاكو ببن،
تاكو بكوت. پش دەنیانم شوەیكی ب
فقیری بــی  ((بــابــس دەنــووســ كۆتایدا  لــ
ئو ل سایی كسك ــدەری ھموو ودەرب
با مجالسن كورسینشینی  ك  وەیینجگ
دنانممت ڕاقیی عالم ئو وەكــو ئمش
علموە سایی ل ببینین  ژیانمان  ل لــزەت
حالی پیسی  و لــپــاكــی  و بناسین خــۆمــان 
ھونری  سروتارە دەچت خانی بین)). ئم

پشنیارەوە.
ل بش ب دوو سروتارك  (٦) ژمارە ل
ب نووسراوە زركی"ناوكوە  "فھمی  الین
باس  بشدا ھردوو  ل مازوو)،  (داری ناوی
دەكات مازوو داری سوودەكانی و گرنگی ل
بتوانن چــۆن كــوردســتــان خلكی .ھــروەھــا 
گرنگ زۆر بڕاستی لببینن. زیاتری سوودی
سردەمدا لو كرمانجی  زاری  گۆڤاری بۆ
كی وەك بكات، خۆمای برھمكی ل باس
كوردستان. خكی دەرامتی سرچاوەكانی ل
وەك واقیع. ھونری تدەچ سروتارە ئم
ڕۆژنامنووسی ئابووری دەگمنی بابتكی
سرەتای ل دادەنرت. ردەمس ئو كوردی
نووسیویتی  روتــارەكــســ دووەمـــی بشی 
ــرە چــات ــكــی ــی ــن ــم ســوت مــــــازوو  ((داری 
دەكــرــت دروســـت ــو ل ڕەژیـــش(خـــلـــوز_ن)
ئو قوی. كورد خواردنكی بۆ بزن پڕیشی
ئنبار(عمبار_ن) ندەیك و دەبن شاخان
عردی چی ھر بزنان. ب دەیــدەن زستانان
چاك زۆر ئاژوتنی بۆ  ھبی  تدا دارەچــلــو
كور ل عــردی ڕەگــی خــۆی دارەكــ چونك

دەچقنت تونییتی دەكشی)).
ل نووسراوە  سروتارك (٨)دا  ژمــارە ل
(ڕزگاری نووسراوە گورە دكی ب سرەوە
ل ژمارەكانی(٨- مناوونیشانربزانین) ھنل



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 97ژمارە

ڕواندز) (١٩٢٦ـــ١٩٣٢ (زاری كرمانجی)دا ل گۆڤاری (سروتار)

ھرجارەی بووە بردەوام (٩-١٠-١١-١٣-١٤
بھشتی ھر زۆربیان كوا یكك ناوی ب
سروتاراندا لم .موكریانیي حوزنی حوسن
و و خوندن رووناكبیری ڕەوشی باس ل زیاتر
كورد گورەپیاوانی ھولكانی و خوندەواری
ل ڕەخن پناوەش ل باسكراوە. بوارە ئم بۆ
ل ھندێ مرخمتك كوا حكومت گیراوە،
روەری واتنیشتمانپ ئوەی بلن سرەڕای
كشتوكاڵ و  زانــیــاری و زانست  پشخستنی
(وطن نــاوی ب ٨دا  ژمــارە ل پیشسازی.  و 
دەستی وەیش بم دەبی) چۆن خۆشویستن
دەوێ. تۆم خۆش ((ئی والت بۆچی پكردوە
دەژیم لناوت چونكو دەویت خۆش تۆم بۆی
و دەبــم ــورە  گ تۆ برەكتی  و  بتبعت و 
 وەیش بــ دەكــــم.))  تنفس تــۆ بھولی
ل ژرییوە دەب تواو یكمی بشی  تاكو
تواو وتارەكی (٩) ژمارە ل (گوی). نووسراوە
سرگوتی پاشماوەی نووسیویتی  كــردووە
ژمارە ھی ڕاستیدا ل بم ژمارە حوتمین.
نووسركی ھیچ  ناوی ھروەھا  ،مینشتھ
شب ئم  خاوەنی كوا ننووسراوە، لسر 

بت.
وتــارــكــی (١٠)دا  ژمــــارە ســـروتـــاری   ــ ل
بــ ســروتــار كــردوویــتــی بــالوكــردۆتــوە و
ژمــارەی ل كــوا كوتار و بشی دووەمــی
بــویــكــردۆتــوە  (٩) ژمـــارە واتـــ پشووتر 
(ردیـــ بــۆ وەكــیــلــكــی...مــلــت)، تدا  ــاوی ــن ب
كوا دەگــرێ،  كــورد نونرەكانی ل ڕەخن
میللتكیان مافی ل برگریكردن بكاری
خریكن. جناب بكاری تری و نین خریك
سردی ژــر  ل و (١٠)دا ــارە ژم ل بۆی
نزانین) ل (ڕزگاری سروتارەكانی زنجیرە
وتی بلننامی و سروتار ب كردوویتی
ئو وەبیر داوە كوردیان ب گــورە بریتانیا
ئیدارەیكی میللت دەھنتوە، كوا وەكیالنی
چند ل دابمزرنن. كــوردان بۆ المركزی
دەكـــات بــاســی لــــوە ــوەیــم شــــكــدا بـــــد
واسطه بــ ئوممی  لجنی كــ ((قــراراتــــكــی
بجی بۆ پشتیوانمان گورە و بریتانی دەولتی
و فرموو بو بیانیان ئوامر اجراكردن ھنان و
خصوصا كرد نشریان دونیاش جرائیدی ھمو

االوقات جریدەی تایبتی ب و عراق جرائدی
 ١٨  بــ مــوافــق  ٤٢٤٧ ژمـــارە ــراء  غ البغدادی
 بو ل ١٣٤٤ ب عرەبی نشریان كرد رمضان
ئازار   ٢٥ ل الكوردیة)  (المركزیة عنوانی ژیر
ك یمكردبو ئ باسیان ب مادە مادە ١٩٢٥دا
 ب بیارەكی  دەقی ل خوارەوە دەفرمون)) 
وەكیلكانی كورد تاكو بوكردۆتوە كوردی
حقوقی  ل دیفاع قــرارە بم بستن پشت  ب
كوردستان معاریفی و فرھنگی و ئیداری
سروتارە ئــم بلین دەبــ ھــروەھــا  بكن. 

دەچت ھونری واقیع.
سردی ژر ل (١١)دا ژمارە سروتاری ل
كوا  دا نزانین)  ل (ڕزگاری وتاری زنجیرە 
_س.ح_ ــاوی ــن گــرتــووە و ب ســ الپــــڕەی
كوردستان ل گورە پیاوانی باس نووسیویتی
دەسالت سركورسی دەچن تاكو كوا دەكات
دوای دەدەن،كچی بلن و پیمان چندین
پشیمان دەســـت وتــكــ حوكمیان ـــوەی  ئ
نداوە وامان  پیمانی مئ دەلن و دەبنوە 
دەدەن. ھوڵ پایی برزتر و كورسی بۆ و
دەھنتوە تر وتانی بسركردەی نموون
ئامادەیی تاكو تدەكۆشن ئازایان چۆن كوا
و خــۆشــی و ــاف م لــ پناو یــــان ھــ ــوەی ئ
سدارە برپتی بچن میللتكانیان پشكوتنی
((وطــن نووسیویتی ســرەتــا وەیش بــم 
كوردستانی ۆكمئ بڕاستی پـــروەری_
ھموو ــی د بــ كــ دایــ وا لحالكی  مئ
بۆ كسك ك. وەنی بیروتبت  پ زانایكی
ك بیت ئوە و بكوشت بلندی و سركوتن
و كاسبی و كار و صنعت و ل ڕگای معاریف
ڕگای یوەست لپ بسریا تجارەتیدا وەختی
ل كــات))  خرج  ثرواتی و ملتا مال و  وطن
خلكی پكھاتكانی  وتارەكدا تری بشكی 
دەكات دابش چواربش بسر كوردستان
ملت ئھالی چیكو "ھر نووسیویتی وەكو
یكك دەولمند بشن چوار ل سر كوردان
ڕوەســـای .دووەم  تــجــار  و ملك صــاحــب  و 
سیم میران.  و بگ و ئاغا وەكو جسمانی 
و روحانین وەك شخ ڕئیس گورەی دین و
و ھــژار و فقیر چــوارەم یــن. قال و فمــ
ئم كارەكرن.)) ڕەنجبرە  و  فاعل و كاسب
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واقیع. ھونری تدەچ سروتارە
الپــڕەی چۆت سروتار (١٢)دا ژمــارە ل
شیعركی   ٢-٣ الپڕەكانی چونك چـــوارەم،
خانی ئــحــمــدی كـــورد شــاعــیــری گــــورەی
ـــدا چـــوارەم الپــــــڕەی وە. لـــوكــــردۆتــــبــــ
بوكردۆتوە، الپڕەیی یك سروتاركی
باس روتارەكس .نیی سر ل ناوكی ھیچ
كـــورد دەكــــات و ــ پــــــروەردەی مــنــداالنــی ل
(ھمو سردی خوندن ل ژر ل ببشیان
بم سرەتا مسببین).  لی و  ویخۆمانل
ھاوارمان  گلك مئ)) نووسیویتی  وەیش
و دەبیژم دەكــم ھــاوار ھر دیسا و كــردوە
لباتی دەكرین مغدور زۆر منداكانمان ك
بزوتن ھموو ل دەكون وەپاش پشكوتن
ناگن خۆیان دلخوازی ب دا كۆشوەیك و
ملت بلندی  سببی دەزانت كس ھموو 
ب مكتبیش ،بكتم وطــن ئــاوەدانــی و 
تحصیلیش نیت دەگیی پ مندال تحصیل
دەكویی، وەدەســت تگیشتو مامۆستای   ب
ل و مجسم ھیكلیكی دەكات علم مامۆستا
ئم دەكاتوە)). جی ساوا مندای مشكی نو

پشنیارەوە. ھونری تدەچ سروتارە
ل پیاوە ناودارەكانی یكك (١٣)دا ژمارە ل
بپزی و ــورت ك وتاركی ھولر دەشــتــی
ب ــی ــت ــردووی نــووســیــوە و مــوكــریــانــیــش ك
سردی ژر   ل .ژمارەی ئم  سروتاری 
وەیم شبـــ كـــوا ــیــن) ــزان ــ ن (ڕزگـــــاری ل
مــعــارف ((–قـــســـی ڕاســــت- نــووســیــویــتــی
مئ سعادەت. بۆ ھم ترەقی بۆ یواسط
ھیچ ب ھاوارمان برین ب ھرەیب لم ك
محو وە اضمحالل ئیتر وە نــاگــات، الیــكــا
لم ھــر وە نــاكــرێ. ئفكار بوونوەشمان
ھوركی تریشقی ب ڕۆژێ ھموو ڕووەوە
نگبتی سمومی ببایی وە ناگھانی بــالی
ئوەتا أسبابی ئم بالو بووینتوە، و پرش
و علت لم مان  وەموبتالی عمرە خزانی 
درژەی وەیش بم .فكاریئ ب ھر ئافات
بۆ ئمی نووسیویتی. كۆتایدا ل پدەدا تاكو
بریطانیا حكومتی  ك لو عدالتی ئمش
ب زۆر بشداربین كردۆتوە. بالوی ب جھانا
محرومییتمان حا بم بم ئومیدبووین

سیاستی لیفیكی  چــ ژــر ســر حملی 
عدالتكی ك ئپاڕموە وا نازانم. بكم
نووسراوە لكۆتایدا  دارببین))  بش  ئیمش
عشیرەتی دزەیی رئیسی اغا ((كوڕی ابراھیم
ھونری تروتارە دەچس ئم –مشیراغا))(٨)
پروەردەی واقیعی ل باس چونك واقیعوە.
والتــی بلنكانی و پیمان و كــوردســتــان
میللتانی ب كــوا دەكــات، گــورە بریتانیای

دابوو. ژردەستی
دوورودرژی سروتاركی (١٤)دا ژمارە ل
(ڕزگاری ل نزانین)دا سردی ژر ل ھر
_ژیان دووەمی ناوونیشانی ب بوكردۆتوە
ل سروتارەدا باس لم ھۆگری كوردان_ و
مرۆڤی كوا دەكات كورد ڕابردووی دەورانی
بناوبانگی صنعتكاری و فكر خاوەن گورەی
،یھ پشنگداری مژووكی و لھلكوتووە
باشی ب ڕۆلكانی ئستاش ویستپ بۆی
و بخن پش  میللتكیان تاكو و تبكۆشن 
كایوە، ننبھ ردەمیانس مدەنیانی ژیانكی
و زانست و فربوون ڕگای ب ھموو ئمش
نووسیویتی تاكو ل بشكدا دەكرێ. زانیاری
و موئریخ دا كوردان رابردووی ئدوارانی ل))
و صنعتكار فیلسوف و و حوكما موئلیف
فضل و علم ب ڕو ھاتون ك تگیشتوانكی و
و بشریت خزمتی  ل ــردوە ك ناوبانگیان
ئھلی و تمدن عالمی ب خۆیان دا ئینسانی
دە  چند بم كۆتاییدا ل (( ناسین داوەت فنون
خووڕەوشتی بتو ((ئگر  پھناوە  كۆتایی
و بری ینجینم گین: لكن چاك خۆمان
دامای". دەست نزانین: وە. لندەمین ببش

چیۆك. ھونری تدەچ سروتارە ئم
بابتكی (١٥)دا ژمــــارە ســـروتـــاری   ــ ل
ل ــاس ب كـــوا نــووســیــوە، گرنگی مــــژوويــی
ژر ل دەكات. كوردی زمانی ڕیشی و ڕەگ
بتاك) نووسراوی ڕونان مشك (بۆ سردی
بۆ كۆتاییدا ل دەبات ناوی جریوە وشی ب
كــوردی زمانی دەوــمــنــدكــردنــوەی زیاتر 
یارمتی كوا دەكات  كوردان ھموو  ل داوا
كارە  ئم كــردەوە ((بیرم  نووسیویتی  بدەن
من بۆ پكھاتنی  من بدەس بفرە و پیرۆزە 
كردە ئم دەسم و كامرانیی لبر بختیاری
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ل مشك دامزراندنی و جریوە گردكردنوە
بجریوە دەس ھمو یمئ خوازم پ ڕونانی
دەس چییكیان ھر بكن گردكردنوە كوردی
بۆ ئكین. داوا ب لیان پویستمان و ئكوت
یاریدەمان كوردی ھموو ل پیرۆز وا كاركی
 .((وەیزدانی واوی لیاریدەی ت وەل دەوێ
دیارە نیی ناوی كسی لسر سروتارە ئم
نووسیویتی خۆی موكریانی بھشتی كوا

پشنیارەوە. ھونری تدەچ
بسردا گۆڕانی گۆڤارەك (١٦)دا ژمارە ل
برگی  یڕۆژنام شوەی ل زیاتر ھاتووە 
سروتاركی ژمارەیدا لم دەرچووە. نماوە
ھاتنی بــۆنــی بــ ــك الپــــڕەی نــووســیــوە ی
داواكــارە ئویش عیراق. بۆ سامی مندوبی
بكات ھاوكاری بت و میللتی كورد ل چاوی
نووسیویتی ــادا ســرەت  وتنی،لشكپ بــۆ 
سامی مندوبی تشریفھنانی مناسبتی ب))
عراق فخامتمئاب بۆ بریتانی گورە تازەی
ھاتنی ب خۆشویستمان. سیركلبرت كلالیتۆن
ھموو گایج ـــرزە ب ــاوەی ــی گــورەپ ــو  ئ
بختوەر و  سرفراز ب كورد خۆیان ملت
و بعدالت ك ئــومــــدەوارن ب و  دەزانـــن 
و ئـــازادی ــــڕۆژ ــی ھــمــتــوە ڕۆژب ــواھ دادخ
ڕوو كـــوردان تــیــرەی  و ڕەگـــز سربستی 
نووسیویتی_ كۆتاییدا ل بكا_ برزبون ل
گورەپیاوەوە ئو سایی ل ئكین ئومد
وا ترەقی بكا كوردی نشریاتی مطبوعات و
دەستی میھرەبان بابكی وەكو دەكین ئومید
دا بكس كــوردی بسروپۆتراكی پیرۆزی
ب بخات سرمان. رووی خۆشویستی و بینی
بخرھاتن عرضی كوردكوە ھموو زبانی
خوای ل دەوامیش  و موفقییت  و  دەكین
 تدەچ سروتارە دەخوازین)) ئم تنیا و تك

و واقیع. ھونری ڕووداو
دوورودرژی سروتاركی (١٧)دا ژمارە ل
ئوكاتی ناودارانی گــورە چوونی سر  ل
ھاتنی مندوبی ب بۆنی بغدا كوردستان بۆ
بڕیكردنیمندوبی پشوو(سر تازەی سامیو
باسی (١٦)دا ژمارە ل وەك ھر دوبس) ھنری
كوا نووسیوە، عراق بۆ كردبوو ھاتنی ل
ویستپ و چوون صداقت نواندنی وەك

داكۆكی و بن یكگرتوو ئاوا كورد میشھ
سرەتادا ل بكن. خۆیان ڕەواكانی ماف ل
نووسیویتی وەیش بم و ناوونیشان بم
و بغدا بۆ  كوردستان ناردراوانی ((چووینی 

نجیبی كورد. ملت صداقت نواندنی
كراومانوە باوەڕپ جگایانی  ل ھروەكو
لگڵ كورد گورەكانی ڕۆئساو ھمو زانیوە
كوردستان لیواكانی خۆشویستكانی متصرف
شایستی و پشكشكی دیاری ب یك ھر
ملت صداقتی  نشاندانی بۆ وە چاك گلك 
دەولــت خدمت  ل ڕاستیان و كــورد  نجیب 
دیتنی فخامت بریكردن و شتیوانی گورەدا بۆ
ئم سیرھنری دوبس تشریفیان چون بغدا)).
–واقیع- ڕووداو  ھونری   تدەچ سروتارە 
ئم دیارە .س.ح.داماو. نووسراوە ژریيوە ل

خۆیتی. موكریانی ھی ناوەش
الپڕەیی  یك سروتاركی ١٨ ژمــارە  ل
و بــڕــكــوتــن ــاس لــ مــــژووی نــووســیــوە ب
كالی (سيركلبرت سامی مندوبی گیشتنی
و ھیوای  بغدا لندەنوە تاكو تۆن) دەكات ل
بت. ھیچ كــوردان ل چــاوی ئــوە دەخــوازێ
و دەچت ھونری واقیع. ر نییس كی لناو
الپڕەیی یك سروتاركی (١٩)دا ژمارە ل
 ك سروتارەدا (خدۆك) لم ناوی ب نووسیوە
سردەكوێ؟)  بچی (كورد ژرسردی ل
و پش چــوونــی مــعــارف ــاس لــ بــــرەوە ب
ــان، ھــروەھــا كــوردســت ــنــدن دەكـــات لــخــو
كوا كتبانی ئو و دایك زمانی ب گرنگیدان
دەنووسرێ كــورد، زانایانی گــورە الیــن  ل
ل خوندن. پۆگرامی ناو نبخر ویستپ
جگ)) نووسیویتی ســروتــارەكــدا كۆتایی 
دلپانی-دلپاكی.ن_ و ئخالق ب پیاوی لوەش
وجودی نانھ ل ك مئ بۆ بكا ملتپرستی
ب ك ئلیفت ھر بكا سعی معارف ملتی
نموونی بیخات مزاكرە پاش ل كرا كوردی
گورەی پیاوی و بوای وا ئگر معارفوە
خۆمان ل معارف و بوایھ كورد پروەری
تئلیفی بگ)تازە وھبی (تۆفیق ك كتبی بوای
كوردستانوە مكتبكانی دەخـــرا كـــردوە
دەكرد)) ئم  ل ئیستیفادەیان مندالكان ھموو
چونك پشنیارەوە. ھونری تدەچ سروتارە
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دەكات. پشنیار ھم و دەگرێ ڕەخن ھم
دوورودرژی سروتاركی (٢٠)دا ژمارە ل
ل (كــوردســتــان گلك نـــاوی بــ نــووســیــوە
ڕەوشی  باس ل معارف محروم كراوە) تدا
براوردی و كوردستان ل دەكات پــروەردە
دەكــات. كوا موصل شاری و عیراق جنوبی
ڕەخن و یھ ڕووەوە لم زۆر جیاوازییكی
ھولی و قس و دەگرێ معارف وەزارەتی ل
مجلیسی ل كوردی نووسیوە نائیبكی چند
ــۆ بــاشــكــردنــی ڕەوشـــی ب ــیــن، كــــوا ــدوب مــن
روتارەكس .كردوویان كوردستان معارفی
لم  بۆ یكمجار (خدۆك) نووسراوە. ناوی ب
كۆتایی گۆڤارە پاشماوەكی چۆت الپڕەكانی
وەیش بم سرەتادا ل پدراوە. ئاماژەشی و
ب كوردستان لیواكانی ۆكمئ)) دەنووس
معارف ل عراقوە جنوبی لیواكانی نسبت
ھیچ ك گوتن تب دەتواندرێ و محرومین
بیری وتۆتكن وە ڕانگیراوە ئھمیت ب
عادالن چاوكی  ب ك معارفوە وەزارەت 
بــكــا)) ئم  كــوردســتــان ــعــارف تــمــاشــای م

واقیعوە. ھونری تدەچ سروتارە
ناوی ب سروتارەكی دا (٢١) ژمــارە ل
ســركــوتــن ــبــی ل (مــكــتــبــی كــوردســتــان
بش دوو ب وتــارە دەچت)ئم ئــاوەژو بر
ــدا ــارەی ژم ــم ل یكمی  بــشــی نــووســراوە 
ژمــارە ل بشی دووەمــی بــم ســروتــارە.
جیا وتاركی  ب دووەم بشی  وەك (٢٢)دا
وات (دامـــاو)ە نووسرەكشی بۆتوە.  بو
سروتارەدا لم خۆیتی. موكریانی بھشتی
ھولر لیوای مكتبكانی خراپی ل بــاس
خوندنی بــ گرنگییك ھیچ كـــوا ـــات، دەك
جوولككان ھی بكو نـــادرێ، كــوردەكــان
تكلی ھـــروەھـــا پــــــدراوە. گــرنــگــی  ــر  ــات زی
كوا كردووە االممی عصب ڕەئیسی ھوالكی
سامی مندوبی ل كردووە خوندنی سۆراغی
دەخونن یان كوردی زمانی ب ئای كوردەكان
((ڕئیسی نووسیویتی عرەبی. كوا زمانی ب
تشرینی  جلسی ١٩٢٨ ل سالی عصب االمم
بۆردیلۆن رمستر فخامتمئاب لــ ثــانــی
ل ك بو  پرسی یان سامی  معتمدی وەكیلی 
عرەبی ب ھولر لیوای كوردانی مدارسی

جۆرە بم  فخامتمئابیان دەكرێ؟ تحصیل 
ڕوی وەھا نقصانك (ھیچ ك دابۆوە. جوابی
ل یكمیندا باس پرسیاری ل بم نــداوە)
فیربون. لغت صفت ب عربی لغت بكارھنانی
لغت عربی فربونی ل داباس دوەم ل ھمی وە

فرمورابو.)) كوردان مدارسی ل
واقیعوە. ھونری تدەچ سروتارە ئم

ــژی در دا ســروتــارــكــی  (٢٢) لــ ژمـــارە
و ندو سلمانی (-مكتبكانی ــاوی ن  ب
فن  و  علم  شارزور(كانی)  خاكی -ۆكمئ
ناوی ب ك وتارەدا لم ھونرە) و عرفان و
مكتب مژووی ل باس نووسیویتی خدۆك
و سلمانی شــاری خوندنی ناوەندەكانی و 
ھــزاران ب چــۆن كــوا دەكــات ـــری دەوروب
پگیاندوە بوارەكان ھموو ل خوندەواریان
بوارەدا. لم  بابان بنمالی ڕۆلی تایبت  ب
ڕوشدییی مكتبی ــوەی ــردن ك ھــروەھــا
كۆچی   ١٢٢٨ (ســاــی عوسمانی ــازی ســرب
مئموری  و ئفسر  ــورە  گ زۆر كــرایــوە) 
پگیاندوە. عوسمانی دەوتی سرتاپای بۆ
ئمۆ مكتبكانی سر تد وتارەكدا ل
و خمخۆر مامۆستایكی چند دەوری و
كۆتایی ل .ندەنرخ بــرز نیشتمانپروەر
ئمۆ ((سلمانی نووسیویتی سروتارەكدا
ب دەرەوە زاناكانی ھیندەی جاھلكانیشی
ب سلمانی ملتی تگیشتنن. و معرفت
ترەقی و زرینگن وە حز ل معارف تبیعت.
كوردستان دیكی لیواكانی خــۆزی ــن. دەك
وەرگرتبا سلمانی ل چاكیان مشقكی سر
ترقی معارفی برزبون بكۆشابان وە بۆ وەكو

.((بدای پ

ھونری  تدەچ سروتارە ئم –خدۆك-" 
چیۆك.

كورتی ســروتــارــكــی دا   (٢٣) ـــارە ژم  لــ
عصب ئندامكی بۆ وەمك وەك نووسیوە
ل كورد میللتی سكای برانبر كوا امم،
گرنگی لبر لرەدا كــوردی. خوندنی سر
زاری گۆڤاری مسئوالنی ھستی و كموە
كورد، میللتی ڕەوای مافكی برانبر كرمانجی
كوا ڕوو دەخینوە روتارەكس تــواوی
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كوردستان ل معارف و بم شوەی.((خوندن
دا. عصبامم

معارفیان و تحصیل مغدوریتی كوردستان
عدالتپنای بارەگای خستۆت شكایت ب
جلسی ھلبژردراوی  ئقواموە كۆملی 
دایمی انــتــدائــات كۆمیسیۆن ھــمــی شـــازدە 
تشرینی ششی  ل جنیوە_ ئقوام كۆملی 
 ١٩٢٩ سالی مانگ ششی و بیست ھتا دوەم
كانونی م#١٩٢# #٥٨٣٠# برگی ــارەی ژم

جینوە. ل ١٩٢٩ سای یك
شاگردەكانی تحصیلی و خوندن خصوص ل
عارەبكاندا بعارەبی عالی ل مكتبی كوردان
مجلس عــضــوی ــان ــی ــون ب ــدن مــغــدور ــن خــو
دننڤیك)  مل (مستر فخامتمئاب عصباالمم
فرمووی. بوە و دا دا اشارەتی  مجلس ل
ك دەكن گازاندە و شكایت لوە كوردەكان
كورد تحصیل كردنی شاگردەكانی ب ئھمیت
(تماشای و معارفیان ندراوە سھیالت بو ت
عراق  سامی مندوب تقریرات  ١٩٢ الپــڕەی
عارەباندا  گورەی مكتبكانی ل بم بكن)
تدریس كتبانی دامزراندنی و خستن بریك
نیوەكی و كوردی ب نیوك یعنی نیوەیی ب
تسھیالتی الزم دەبی و عارەبی،   ب دیكی
بۆرایلون بدرێ.مستر  ب كوردەكان زۆرچاك
ك مئ لبر سامی دەلت معتمدی وەكیلی
كوردەكان عالی كتحصیلی ڕویداوە اتفاقكی
ھرچیكو لوەشی جگ .ب عارەبی لۆغتی ب
بعارەبی ھموو ۆكمئ تدریسات كتبی

.منفعت ب زیاتر كوردەكان بۆ

لوەدا  تنفعم ئو متلبی  زاركرمانجی:
عولمای داب دینی نزەری ل ئگر ی؟ چی
ھــمــوو ــ ل ــدا ــكــان ــ مــزگــوت ــان ل ــوردســت ك
و عارەبی لۆغتی ل عرەبستان علماكانی
تألیفات زۆرتر و ئاگادارترن دا پشویی علومی
وە ھــی. خصوصوە لو قیودیان و قید  و 
خوندنی و عسری  علومی ل مقسد  ئگر
شاگردی دەمكدا ھیچ ل حازربیت مدرەسكانی
نكردوە استفادەی عارەبی لۆغتی ل كور
بی ش متوسطة و ابتدایی  تحسیلی  وەئگر
ل سعی خوندن كوردی لپاش منداكانمان

ترە. منفعت ب بكن ئوروپا لۆغتی
و نیی لسر كسی ناوی سروتارە ئم

دەچت ھونری واقیع.
گۆڤاری ژمارەی دوا كوا دا (٢٤) ژمارە ل
پزی ب و جوان سروتاركی كرمانجی زاری
ــات، دەك پــــروەردە لــ بــاس ــوا نووسیوە ك
و میللت  و  مــنــداڵ ــــروەردەی پ تایبت  بــ
نموونی چندین نــزانــیــن لــ ڕزگــاربــوون
ھولیان كــوا دەھنتوە، ــان وت زیــنــدووی
روتارەكس ل نزانین. ڕزگاربوون بۆ داوە
كۆتایی  لــ ــووســراوە و (خـــدۆك) ن ــاوی بــ ن
ماوە بشی ئو بالم ماویتی. نووسراوە
زاری تمنی چونك ھنھات دونیا ب چاوی
سروتارەدا ئم كۆتایی ل تواوبوو. كرمانجی
ڕگای ل ھیندە پارە ((حكومت نووسیویتی:
لدەست كار پیاوانی ك ئكا صرف معارف
ڕزگار ل جھلت پیی بگیینن و ملت بۆ و ھات
ریشی فریدەن فسادی و شقاق و نفاق كن
سروتارە ئم بیھاوژن)) و ھلكنن پیسی

دەچت ھونری چیۆك.

: ئنجام
سروتارەكانی سرجم تاوتوكردنی دوای
ــان ــارەك ســروت كــرمــانــجــی، زاری  ــاری  ــۆڤ گ
ھونرە ئو بپی نووسراون تیانباب زۆر
ـــردووە ك ــان ــشــم ــی داب ــان ــووســی ــامــن ڕۆژن
ســـرجـــم تــــكــھــــكــــشــی نــــووســــراون و 
و بــووە كوردستان ئوكاتی ڕووداوەكــانــی
ئرنی نرنی و خا تواوی ل سر پنجی
شك و ناوخۆكانی ھۆكارە دەرەكی و داناوە
و ڕوو كوردستانی خستۆت ڕووداوەكانی  و
ل داناوە. بۆ گونجاوی چارەسری و پشنیار
دواوە. میللتكی گرمكانی شك سرجم
نبووە. سیاسی بنڕەتدا ل گۆڤارەك ئگرچی
سیاست بكۆلینوەی لی وردی ب گر بم
ھۆی ب ھر گۆڤارەدا. لم دانباوە بشكی
الین ل تمنی كۆتایی بیاری سیاستیشوە،
دەرچووە. عراقوە ئوساكی دەستدارانی
ئم گۆڤارە الپڕەكانی بنو گڕانمان كاتی ل

دەركوت: چند ڕاستییكمان بۆ نرخب
كورد نتوەی زمانحای وەك گۆڤارەك _١
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ڕواندز) (١٩٢٦ـــ١٩٣٢ (زاری كرمانجی)دا ل گۆڤاری (سروتار)

ڕووداو ھموو  ل چونك ــدووە.  ــوان ن خــۆی 
مافكانی ــو ئ گــــورەی خــمــی پشھاتك 

بووە. كورد میللتی
پاراو و جوان زۆر كوردی زمانكی ب _٢
و نــاوچــگــری گیانی لــ دوور ــووســراوە. ن

شخصی. موھاتراتی
الچــپــی ســــــرەڕای ــی خـــۆی ــات ٣_ بــۆ ك
ھۆكارەكانی خــراپــی و ــی دەرچــوون شونی 
ئــاگــاداری كچی پیوەندیكردن، و ھاتوچۆ
كوردستان و جیھان ڕووداوەكانی سرجم
لسروتارەكانی وەك بووە، ــری دەوروب و 

دیارە.
ھموو ل و زۆر گشتگیر بووە گۆڤارە ئم _٤
پشكوتوودا كۆملگای لناو كوا بابتكی
بۆ باشی تكۆشانی لوەكردووە. باسی یھ
تاكو كردووە، كورد  میلتی وشیاركردنوەی 
جیھان. میلتانی سرجم وەك بكون پش
كوا بابتانن ئو زیاتر سروتارەكانیشی
ل بكن ڕزگــار خۆیان دەدات خلك ھانی
ــروەردە پ باشی ب منداكانیان و نزانین

بكن.

پراوزەكان و سرچاوە
موكریانی حوزنی مزھر، كمال دكتۆر -١
گۆڤاری مژویكان، زاراوە و ڕۆژنامنووس
_٢٠٠٢ سالی ھاوینی ،(٩) ژمارە ڕۆژنامڤانی،

ھولر.
ئلمانی داھنری گورە گۆتنبیرگ یۆھان -٢
 ل  ١٣٩٨ سای ل ،١٤٤٧ سای ل چــاپ، بۆ 
دوایــی  كۆچی  ١٤٦٨ سای ولــ ــووە ب ــك  دای
ل گــورەی گۆڕانی چاپ بداھنانی كــردوە،

كرد. كتب چاپكردنی
ھــــواڵ و حـــســـن، ـــال ٣-  شـــادمـــان م
گۆڤاری كرمانجیدا، زاری گۆڤاری ل سیاست
،٢٠٠٧ سای ،(١٠) ژمــارە ڕۆژنــامــنــووس،

ھولر.
ڕاگــــیــــانــــدن بــــشــــی ــــی  ــــرام ــــرۆگ پ  -٤
كــــۆلــــیــــژی ـــــــــووســـــــــی) ـــــــــن ـــــــــام (ڕۆژن

سلمانی. زانكۆی زانستمرۆڤایتیكانی
مژووی حوزنی موكریانی، حسن سید -٥
سالی ھولر دووەم، چاپی ســۆران، میرانی

.١٩٦٢
ل ــی ــان مــوكــری ــی ــان ــوردســت ك دكـــتـــۆر   -٦
گۆڤاری ژمارەكانی سرجم چاپكردنوەی
ھولر،  ل  ٢٠٠٢ سای ل كرمانجی زاری
شاری كوردی یكمین گۆڤاری نووسیویتی
كــوردی گــۆڤــاری ـــدز، لــ ڕاســتــی یــكــم ڕوان

.كوردستان سرخاكی
سابغ  لــ گــۆڤــارــك   ١٩١٤ ســاــی  لــ  -٧
الین ل بۆتوە بو دەوروبری و (مھاباد)
كوردستان ل بم مسیۆنرە ڕۆژئاواییكان،
عبدالل لساغكردنوەیكی نــكــراوە. چــاپ 
چاپكراوە ئمریكا شیكاغۆی شاری ل نزەنگ

بوكراوەتوە. ئران كوردستانی ل و
ل پیاوە دزەیی ئاغای برایم مشیر كوڕی -٨
دەشتی و مخموور ناوچی بناوبانگكانی
كناوچ ڕووداوی لچندین و بووە ھولر
سدەی سرەتای و نۆزدە سدەی كۆتایی ل

بیست ناوی برایم ئاغا دت.
بسمارك ــۆن ف لیوبود ــدوارد ــی ئ ئــۆتــو   -٩
و گـــورە پــیــاوە  لــ  كیب  (١٨١٥-١٨٩٨)
 ١٨٦٢ سای ل دادەنرێ. ئلمانیا بھزەكانی
تاوەكو وەرگــرت وەزیرانی ســرۆك پۆستی
ئلمانیا یكتی ماوەی لم توانی ،١٨٩٠ سالی
ئلمانیا ئیمپراتۆریتی بناوی بكات دروست
فڕەنسای سوپای  شكاندنی دوای .بتایبت 
تدەو ھموو ،١٨٧٠ سای م لیناپلیۆنی س
ب لكاند ڕاینشی  ڕووبــاری سر بچوككانی

ئلمانیاوە. ئیمپراتۆریتی
گۆڤاری ڕۆلی حسن، مال شادمان -١٠
ڕۆشنبیری گشپدانی ل كرمانجی زاری
،(١) ژمارە ڕۆژنامنووس، گۆڤاری دا، كوردی

ھولر. ،٢٠٠٤ سای
ژمارەكانی (ڕۆژنامڤانی)، گۆڤاری -١١

ھولر. ،٢٠٠٣ سای ،(١٢، ١١)
زاری گــۆڤــاری ژمارەكانی ســرجــم  -١٢
موكریانی، كوردستان دكتۆر پشكی كرمانجی،
موكریانی، بــالوكــردنــوەی  و چــاپ دەزگـــای 

.٢٠٠٢ ھولر،
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دیك و بوكراوەی ئوروپا ل كورد خوندكارانی كۆمی (كوردستان)ی دیكی گۆڤاری ژمارەی (٧) دۆزینوەی

لالین: رناس نورۆزی/برۆكسل دیاری

ل لكۆینوەم و گـــڕان ئنجامی  لــ
گشتییكان بخانكت و تاككسی كتبخانی
و و پــیــمــانــگــا ــۆ ــك و ئــرشــیــفــخــانــی زان
ئستا تا ئوروپادا وتانی مۆزەخانكانی
كوردیم و گۆڤاری دەگمنی رۆژنام سدان
و كــوردی زمانكانی ب ك دۆزیــوەتــوە،
دەرفت توانا و گورەی ب زمانكانی دیكن.
زانیارییكانم و گرتۆتوە زۆربیانم ونی
ھــوــدەدەم و تۆماركردوون خــۆم لــالی 
برگی و زانــیــاری چپكك جــارەی ھــر 
بــوكــراوەیــك چند یــان بــوكــراوەیــك
و نبینرا  ھرگیز  گــۆڤــارە و رۆژنــامــ  ل

ئــوەی بــكــمــوە. بــو نــبــیــســتــراوەكــان
بوبكموە ونكانیان دەموت ئمجارە
دۆزیــنــوەی بكم لسر ھوەستی و 
(كوردستان)ی گۆڤاری دیكی ژمارەی (٧)
ك لئوروپا، كوردە خوندكارانی كۆمی
دەرچووە.   ١٩٥٨/٣ مانگی ل (١)ی ژمارە:
كوردییانی سرچاوە ئو ھموو ئستا تا
ئاماژەیان نووسیوە گۆڤارەیان ئم لسر
ژمارەیتی دوا (١٦) ژمارە ك كردووە بوە
 نووسیویان یان ١٩٧٢ دەرچووە، سای ل
ئیتر و لــــدەرچــووە ژمـــارەی  (١٦) تنیا
مبستم ئاماژەی زیاتر وەستاوە. ئوەی

(كوردستان)ی كۆمی گۆڤاری ژمارەی دیكی (٧) دۆزینوەی
دیك بوكراوەی ئوروپا و كورد ل خوندكارانی
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دیك و بوكراوەی ئوروپا ل كورد خوندكارانی كۆمی (كوردستان)ی دیكی گۆڤاری ژمارەی (٧) دۆزینوەی

دۆزیومتوە ژمارانی ئو لناو ك پبكم
واتا ژمارە (١٦)ەن، دوای دیكی (٣) ژمارەی
ھروەھا .(١٩) و   (١٨) و   (١٧) ژمارەكانی
ب دووانــ ك جیاواز دیكی (٤) ژمــارەی
ژمارەكانی ئوانیش ــ دەرچــوون جــووتــ
ئو ــوەی  ــن دۆزی بــ  .ــــ (٧و٨) و (٩و١٠)ی
و (١٧) ژمارەكانی تایبتیش ب ژمــارانــ
بۆ دیكمان راستی كۆمك (١٨) و (١٩)
و گۆڤارەك مژووی لسر دەردەكوت
ل كــورد خوندكارانی كۆمی خباتی
و ب كورتی ئوروپا. لرەدا دەموت زۆر
گۆڤارەك تكنیكییكانی نالی لسر تنیا
گۆڤارەك دیكی الینكانی و  بنووسم
نو نــووســرەكــانــی، بابتكانی، وەك: 
ب پویستییان گۆڤارەك ناو دەگمنكانی
ژمارانی ئو .یھ فراوان  لكۆینوەكی

:ل بریتین دۆزراونوەتوە
(٤٤) ب ١٩٦١ سای ل (٧و٨) ژمـــارە:
دەرچوون ناوەندی گۆڤاری شوە الپڕەی
زمانی ب بابتكان سرجم وندارە. و

ئینگلیزین.
(٤٤) ١٩٦٥/٧ مانگی ل (٩و١٠) ژمــارە:
وندارە. و گورە وانپ و دەرچوون الپڕە

ئینگلیزین. بزمانی بابتكان سرجم
دەرچــووە   ١٩٧٤ سای ل (١٧) ژمـــارە:
الپڕەكانی و وندارە و گورە وانپ و
(٥٠) نزیكی و دانندراوە بۆ زنجیرەیان
زمانی ب بابتكان  ســرجــم .ڕەیــالپــ

ئینگلیزین.
الپڕە (٣٦) ب ١٩٧٦ سای ل (١٨) ژمارە:
وندارە. و یوانپ ھمان و دەرچــووە
ئینگلیزین. زمانی ب بابتكان سرجم
- ناوونیشان: برلین ئم ژمارەیدا لسر
ناوەوەیدا بم لبرگی نووسراوە، ئمانیا

چاپكراوە. لندەن ل ك نووسراوە
(٦٨) بــ  ١٩٨٣ ســاــی  لــ  (١٩) ژمــــارە:
وندارە. و گورە وانپ دەرچووە. الپڕە
ھر ژمارەیش ئم بابتكانی  سرجم
ژمارەیدا ئم لسر ئینگلیزین. زمانی ب
تا نووسراوە. ئمانیا - برلین ناوونیشان:
ژمارەی دوا (١٩)ی ژمارە ئم دیارنیی ئستا

ــووە!؟ ھــات ــــدوادا ب ــان ژمــــارەی دیــكــی ی
ئمش نزیكدا ئاییندەیكی ل ھودەدەم
پشتگیری ناوەندكی ئگر بكموە. یكال
ب ئم بوارە بۆ تایبت ھاوكاری ھبت و
ل بتایبتیش وت ل دەرەوەی دنیاییوە
رۆژنام زۆرترین ئوروپادا سرانسری

دەدۆزرنوە! كوردی گۆڤاری و
ژمــارەكــانــی بــرگــی ھــر لــگــڵ وــنــی
ژمارە یكمی برگی (كوردستان)، گۆڤاری
(ئـــازادی)ی گۆڤاری ١٩٧٩ی سای (٥)ی
ئوروپا ل كــورد خوندكارانی كۆمی
بولتن)ی (كوردستان گۆڤاری برگی  و
سای (١١)ی برگی ژمارە: و ١٩٨٨ سای
 ب  (كــوردســتــان) ك بــوكــراوەی ١٩٦٣ی 
ئم بۆ ل بلجیكا دەرچووە فرەنسی زمانی
ئستا تا ك ناردووم دیــاری ب ژمارەی
ئاماژەیان كوردیدا سرچاوەیكی  ھیچ ل

ننووسراوە(*). لسریان و پنكراوە

رۆژنامنووسی ئاگادارین مئ ئوەندەی (*)
ھموو ئــحــمــد ــــوزاد عــلــی ــان ن ــارم ھــاوك
پیداكردووتوەو گــۆڤــارەی ئــم ژمارەكانی
سرجمیان كوتوون رك ژین) (بنكی لگڵ

بكاتوە. چاپ
(رۆژنامنووس)
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كوورەدا ل رۆژناموانی

كوورەدا ل رۆژناموانی
خۆشناو رابر

كتبكی ســــرەوە نــاوونــیــشــانــی ئـــم 
نووسر و رگشمپ ــی، ــڕەی الپ  (١٥٠)
بــرایــم ــد ـــر ســی (رەھـــب ــــامــــوان و رۆژن
سلمانی  ل  ٢٠٠٩ لسای ،رزنجی)یب

چاپكراوە.
گۆشیكی رۆژناموانی ل بنجدا بكت ئم
 ل چـــوارەم) و (دەســتــی ــووە بــنــاوی ب

بوكراوەتوە. گۆڤارەكاندا و رۆژنام
فــریــد پــیــڤــــكــی كــــبــــكــی كــتــدەســتــپــ
باسی تدا ،وانرۆژنام و شاعیر زامداری
وەك شاخ رۆژانی دەكات ل كتب نووسری
و عاشق خوندنوە و پشمرگیكی دیار

شیعر. نووسینی
بواری ل ھمووی بكت ئم بابتكانی
و كــات ـــن لدەدو ــوردی ك رۆژنــامــوانــی
و ناسك بابتی و نووسراون جیاجیا ساتی

ورووژاندووە. جوانی

بابتكانن: ناوی ئمش
و حاجی حــزرەتــی  پشكی، لجیاتی
كوردستان. رۆژنامی رۆژناموانی، بواری
ــوردی، ك رۆژنــامــگــری ئاسمانی مانگی 
رۆژنامگری جوانی ئسترە ئو نجۆ
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كوورەدا ل رۆژناموانی

بۆمبا و  تــۆپ ب ناشك  ،نجاس ئشكوتی كـــوردی،
گۆڤاری یكمین كرمانجی زاری ھق)، (بانگی سرفرازە
وشی  باخی ل گوكی (رواندز) دەرچووبت، ل كوردیی
رگشمویژدانی پ ل شۆڤ پیرەمردی پیرەكورد،
گۆڤاری پیامنری رۆژنامنووساندا، لبردەمی و
چوارەم، دەستی رەخشانی بوو، ك كۆی ل نزار
ئاورەنگی پشنگی عومر علی ــاروق ف دكتۆر
گوی تاك بوار كــوردی، رۆژناموانی ئكادیمی
ھۆی كارەسات، و پیام گوڵ، وتی ل نارنجی
لــیــادی بـــدرخـــان فــــرگــی رۆژنـــامـــنـــووســـان،
كــورد (رۆژنــامــوانــــكــی رۆژنــامــوانــیــی كــوردیــدا
بدەست سرنج   پكچ كۆمار)، ســرۆك بــووە
رووناكی ئاسۆی یك تق: تق رۆژنامنووسانوە،
ــاك) (ت ،یــ(تــــاك)ی ھــ رۆژنـــامـــی چونك یــھــ
زین، زی دەم نمامی  تش تاك:  تقتق، ل
گلی ئرە دەنگی ناوزڕاندن، و كشی ئینترنت
گوڵ ،دەستھ پك پریشككوە ل ،كوردستان
ئمریكا ل لۆ، مۆران و تیری پۆل بۆ فرمسك و
(ھـــواڵ)  ــامــی رۆژن  ،گــۆمــ بــۆ  ئوسترالیاوە و 
ــووردا، ل ك رۆژنــامــوانــی و دەســتــی چـــوارەم،
جرگی ل نووسین رۆژناموانیدا،  ئاونی  ل ھاموون
سای نشكا!، قم تفنگ، لولی بن ل پسندترە، رووداو
یكم گرتنی ئكادیمی،  رۆژنامنووسانی بۆ  ساباتك و
رۆژنامنوووسكان نوێ، شۆڕشی ل رۆنیۆی و تابیع

ككۆن..، گۆڤاری ،لوتك گیاندە ھبجیان
وای بوبونتوە. رۆژنامان و گۆڤار لم تانباب ئم
و پتر برھمی ھوای ب نووسر ل خۆشیمان دەست

بپزتر.

بكالۆریۆسی  بووە، لدایك كۆی ل  ١٩٥٧ ل نووسر
وەرگــرتــووە. راگیاندن ــوواری ب ل سلمانی  زانكۆی  ل

وەرگرتووە. قچۆالنی سربازی كۆلجی بوانامی
(ككۆن)ە و (رۆژنــامــوان) گۆڤاری ئیمتیازی  خاوەنی

چاپكردووە. دیكشی برھمی چندین
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کوردستان رهنجدهرانی کۆمههی ئۆرگانی

سوید ئهحمه د- عهلی نهوزاد

سهرنجک
 س لهگه ڵ بیروڕا گۆڕینهوهی دوای  
و حزبی بوکردنهوهی  و چاپ دهزگــای
به رپرسی لهگهڵ کۆتایدا له حزبی، نیمچه
به که دهست رککهوتم له دهزگاکان یهکک
گۆڤار و رۆژنامه کۆمهک چاپکردنه وهی
شۆڕش بوکراوهی سهردهمی خهباتی و
منیش رووهوه له و بکهین، پشمهرگایهتی و
یهکه مینی خوولی و لکرد بردم و دهست
ھــه واــنــامــهی  " و ــه" کــۆمــه  " گـــۆڤـــاری
دوای کــرد، ئاماده م  عیراق" کوردستانی
شوهیهکی به که بیارماندا چاپکردنیان
نهخرته واته بکه ین دابهشییان سنووردار
حکومییهکان کتبخانه له تهنیا و ــازاڕ ب
ــهش داب لــــکــۆــهران دابــنــدرــن و بــهســهر
لوه رگرتنیان سوود مهبهستی  به بکرن

و ســـهرچـــاوه وهک بــه کــارھــــنــانــیــان و 
بهداخهوه بهم فهوتان. له رزگارکردنیان
کتبه لهو دهزگایه دوو دوو ساه ئهو ئهوه
چونکه نهکه ن چاپیان رهنگه و کهوتووه

ده چنن. بیانوویهک و رۆژه ھهر
ئه و خونهران له زانیارییه کانی ئه وهی بۆ
ھه ست منیش نهبن و ب بهش کتبه دوو
توی دوو لــه وا بــکــه م ئــاســوودهیــی بــه  
به شی  ته نیا دا (رۆژنامهنووس)  گۆڤاری
ژر بودهکهمهوه که له کتبه ئه و یهکهمی
ئۆرگانی کۆمهه، " ناوونیشانهدایه ئــهم
بهرگی کوردستان، رهنجده رانی کۆمهه ی

یهکهم، خوولی یهکهم"
کتبه کهیه یه کهمی  بهشی دهقی  ئهمهش
ئۆرگینای له بریتیيه دووهمیشی بهشی و
یه کهمی گۆڤارهکه  ٩ ژمارهکهی خوولی ھهر

یهکهم خوولی
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کاتی چاپکردنی کتبهکه دا له ھیوادارم  که
بوبکهمهوه: ژماره کانیش ئۆرگینای

پۆژه! ئهم
له حزبایه تی له ئهدهبیاتی زۆر بهشکی
نھنیان خهباتی تایبهتیش به کوردستاندا
ئستا تا نهفه وتاوهش، که ئهوهی فهوتاوه،
زانستی به پالنکی و شوهیهکی رهسمی به
ھۆکاری نهخوراوه، کۆکردنهوهیان مشوری
ئهو چیی!؟ نازانرت پالنیيهش ب ئــهو 
شوه و ئهدهبیاته بریتیيه له چهندان جۆر
ھهکشان مژووی بهشکن له که شواز، و
چهند بواره دا لهو حزبانه، ئهو داکشانی و
بریتین که بهرچاو، دنه  چاپکراو کارکی
ئهرشیفک لهبهرئهوهی شهخسی. کاری له
ئهو بۆیه ئهدهبیاته ئهو بۆ دانــهمــهزراوه

که موکوڕی. و ھهه له پن کارانه
ھهوڵ که لکۆهران ئه وهی ئهدهبیاته، لهو
بگرن، ــز ــهر دووره پ لی خۆیان ده دهن
کوردییه، حزبی ناکۆکییه کانی مــــژووی
و فیشهک رۆژانــهی که ئهو تایبهتیش به 
ھاوکار و ھاوھهوست قــهــهم نــووکــی
مژووه، ئــهو  ــوون،  ب یهکتر ھــاوریــزی و 
زۆربـــهی مــــژووی ــاو ن بـــاوی نه ریتکی 
دیموکرات جیھانی  له جیھانه . حزبهکانی 
بوونی ھۆی به پشکه وتووهکاندا وته و
ھه مهجۆر ئهرشیفخانهی  و  ئهرشیف
الیهنه به حزبانه ئهو ئهدهبیاتی تــهواوی
بهم پارزراون،  ناشیرینهکانیان و  جوان
دهیان لکدانهوهی ئستاش ئمه تا الی له
پاراستنی و چاپکردنهوه بۆ سهمهره و سهیر
ھهر ناکرت، خۆ ئ ئهدهبیاته دهکرت، ئهو

بنووسینهوه. مژووه جوانهکان تهنیا
دیوی ھــه ردوو خوندنهوهی پناوی له 
رزگاریخوازانهی بزووتنهوهی ئهدهبیاتی
پۆژه بهم دهستمان وا کوردستان گهلی
ھیوادارین که کــرد، ســنــوورداره بچووکه 
کهسک و گــروپ و و الیــهن ھیچ کــهس
خوندنهوه گومانهوه سهیری نهکات و به

ــهکــات، ن ــۆ ب نگهتیڤی ــهوهی  ــدان ــک ــ ل و 
تهنیا ھــهر ئهدهبیاته، ئــهو کۆکردنهوهی
بهکو نییه ناکۆکهکان رۆژه ئهدهبیاتهکانی
زۆربهی توانا گورهی  به دهدهیــن  ھه وڵ
چهند بــه  و کۆبکهینهوه ـــان زۆری ــه ره  ھ
به کتبخانه پشکهش دانهیهکی سنووردار
ناخرنه فرۆشتن بۆ و بکه ین رهسمییهکانیان
پهیوهندی تهنیا ھــهر پــرۆژهکــهش ــازاڕ،  ب
یهکتیی ئهدهبیاتهکانی چاپکردنهوهی به
ھهوڵ بهکو نییه، کوردستانهوه نیشتمانیی
و کوردی حزب ئهدهبیاتی تهواوی ده دهین،
شوهیه و بهو کوردستانییكان کۆبکهینهوه

بیانپارزین.
زنجیرهی زۆرتــریــن  رهنــگــه ئه گه رچی
ئهستۆی بکهوته پۆژهیه ئهم ژمارهکانی
بزانن الیــهک ھهموو پویسته بــه م من،
کۆکردنهوه نووک دوا  تا نووکهوه  له که
من لهسهر ئهدهبیاته ئهو ئامادهکردنی و
ببته سهرهتایه ھیوادارم ئهم نه کراوه، تاپۆ
پکی و رک ئهرشیفکی دامهزراندنی ھۆی
پشمهرگایهتی" " نھنی رۆژنامهگهریی
زانستی بنهمایه کی لهسهر که کـــوردی،

دابمهزرت.

پشهکی
بـــه  ـــه  ده ســــتــــم ٢٧ ســـا لــــه زیــــاتــــر
بزووتنهوهی نھنی ئهدهبیاتی ئهرشیفکردنی
کردووه، کوردستان گه لی رزگاریخوازانهی
له کارکردن و ناسین دوای تایبهتیش به
کوردستان، رهنجدهرانی کۆمههی ریزهکانی
کوردی بهشی له خوندکاریش بوومه که
سهالحهددین زانکۆی ئهده بیاتی کۆلجی
و کتب جۆره ھا لهگه ڵ باشترم ئاشنایه تی
کرد، پهیدا شهخسی و دهوهتی کتبخانهی
ب ئهژمار ھهژارییهکی به زوو ھه ستم ھهر
کتبی بۆ تایبهتیش به له کتبخانهکانماندا کرد
قۆناغه بۆ پشمهرگه ئهدهبیاتی و سیاسی
وهک که نهتهوهکهمان، خهباتی جیاجیاکانی
کوردستان داگیرکهرهکانی رژمه دهزانین
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بوون فاشی و  دیکتاتۆر دڕنــدهو ئه وهنده
به  ناتوانت خوندهوار خهکی فاشین، و
ئهده بیاتانه جــۆره  ئهو ــازادی ئ ئه وپهڕی
له نهخوازه دابنت ، کتبخانهکاندا له 

رهسمییهکاندا. و دهوهتی کتبخانه
ســـهدان  ٢٧ ســـاـــهدا ئـــهو ــه  مــــاوه ی ل
و رۆژنامه و بوکراوه  و کاغهز پارچه
ئهگهرچی کــۆکــردۆتــهوه، نھنیم گۆڤاری 
بهگهو چهندان جیاوازدا زهمهنی دوو له
ئستاش بهم فه وتاون، دانسقهم ئهدهبیاتی
و گۆڤار و بهگهنامه له په کتبخانه کهم
ھهر که نھنی، بــوکــراوهی و رۆژنــامــه 
به چاپکردنهوهن، به  شایان ھهموویان
ــم، دهژی ئــهوروپــا له  لــهوهتــهی تایبه تیش 
زۆربهی و بووه ده وهمهندتر کتبخانه کهم
ئهدهبیاته ئهو ساغکردنهوهی بۆ کاتهکانم

کردووه. تهرخان
١٠ کتب  له زیاتر بــواره دا لهو تا ئستا
نووسیوه  لکۆینه وهم  و وتار جۆرهھا  و
که  چاپکردۆتهوه ئهده بیاتهم ئهو زیاتر و

و لپرسینهوه. جگای گومان نهبۆته
خستنهڕووی به پۆژهیه، ئهم دهستپکی
پ دهست کۆمهه گۆڤاری یهکهمی خوولی
٩ ژمارهی  تهنیا خوولهدا له م که دهکهین،
زۆری ھـــهره ــــهی زۆرب ــ ده رچـــــووه، ل
به کوردستان  دهرهوهی  له ژمارانه  ئهم 

دۆزراونهتهوه. ئهوروپا له تایبهتیش

ئهحمهد عهلی نهوزاد
سوید ستۆکھۆم-

١٣-٤-٢٠٠٩

کۆمهه و کۆمهه رۆژنامه گهریی
کوردستان لینینی  مارکسی- کۆمههی 
دهسپکی  و دامــــهزراوه   ١٩٧٠/٦/١٠ لــه
ــد بــهیــانــنــامــهو چــهن چــاالکــیــیــه کــانــی لـــه
ئهگهرنا بترازت سنووردار بوکراوهیهکی
کۆمههی نهبووه، رۆژنامهگهریی چاالکی
١٩٧٨ ناوهکهی  له سای که پاشان نابراو

کوردستان، رهنجدهرانی کۆمههی به کرا
دابهش  ٢ قۆناغدا ئهم چاالکییهکانی بهسهر

دهکریت:
رکخستنی  قــۆنــاغــی ــهم:  ــهک ی قــۆنــاغــی

١٩٧٠ تا ١٩٧٥ سهرهتایی
چه کداری خه باتی قۆناغی دووهم: قۆناغی

١٩٩١ -١٩٧٦
دهستپکی کۆمهه  یهکهمدا، قۆناغی  له
ھۆشیار و رکخستن بــه  چاالکییهکانی
دهست رۆشنبیرییهکان ئهلقه و کردنهوه
کوانوویهک ــووه ب زوو  ھــه ر پــــکــردووه،
ســهدان و رکخستن و کــۆکــردنــهوه بــۆ 
په روه رده شۆڕشگرانه ئاکاریی به کهسی
له  ٣ ژمارهی تهنیا قۆناغهدا لهم کردووه،
ســوور"  نــاوی " ئــای به بــوکــراوهیــهک
ئهو ئستا تــا ئــهگــه رچــی ده رکــــــردووه،
چهندان بهم نهدۆزراوهتهوه، بوکراوهیه
لهو بوکراوهیهکی له تهئکیدیان کــهس 

کردۆتهوه. شوهیه
ناودر  ئهم قۆناغه قۆناغیدووهم: دهتوانین
له که قورسهکان، ئهرکه قۆناغی به بکهین
من  بهرای و پدهکات ١٩٧٥ ده ست دوای
مارکسی- کۆمههی رکخستنهکانی ئهگهر
نوێ شۆڕشی نهبوایه، کوردستان لینینی
،سهرپ نــهدهکــهوتــه ــاوه  کــهمــهدا ــه و م ل
نوێ شۆڕشی پتهوهکهی کۆهگه کۆمه ه
رهنجدهرانی کۆمههی قۆناغهدا لهم بوو،
گۆڤارانهی و بــوکــراوه  ئهم کوردستان

دهرکردووه:
ئهیلوولی  مانگی  لــه شـــۆڕش:  ــای ئ  -
دهرچـــووه،  ل ژمـــارهی یه که مین  ١٩٧٧
ھهر ده ریکردووه، قه رهداغ له ئارام شهھید
سای چونکه دهرچووه، ل ژمارهیهی ئهم

شهھید کرا. کاک ئارام ١٩٧٨
ده رهوهی  لقی ئــۆرگــانــی راپـــهریـــن:   -
کوردستان لینینی  مارکسی- کۆمههی 
 ١٩٧٧ دهرچووه ، سای ئهوروپا له بووه و

دهرچووه. ل ژماره ی دوو ١٩٧٨ و
کۆمههی  ناوهندی ئۆرگانی کۆمهه :  -
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کۆمههی کوردستان" لینینی مارکسی-
یه کهمین  بــووه، کوردستان"  رهنجدهرانی
دوا  و ١٩٧٨ دهرچووه پایزی له  ژمارهی
ـــووه،  ده رچ  ١٩٨٧ نیسانی لــه  ـــارهش ژم
خوولهدا   ٣ ئهم بهسهر کۆمهه گۆڤاری

دابهش کراوه:
یهکهمین  و  ژمارهیه   ٩ یه کهم:  خوولی
دوا  و ده رچـــووه  ١٩٧٨ پایزی له  ژمــاره 
ده رچـــووه،   ١٩٨١ زستانی لــه  ژمـــارهش
ئهو ژماره کانی بۆ تهرخانکراوه کتبه ئهم

خووله.
لهم ،١٩٨٢ سای واتــه دووهم:  خوولی

ده رچووه. ژماره ٦ خوولهدا
خــوولــی ســــیــهم: ســاــی ١٩٨٥ دهســت 
ــهدا ١٦  خــوول ــهم ١٩٨٧ و ل تــا پــــده کــات

ل ده رچووه. ژمارهی
 ل ژمـــارهی  ٣١ گــۆڤــارهکــه بــه  گشتی

دهرچووه.

کۆمهه گۆڤاری ناوهڕۆکی و فۆڕم
رهحمکی نو له کۆمه ه دامهزراندنی
له خــوــنــبــهربــوون و ئــاوــزان بــه  تــرس
به پویستی  که بوو زه مهنک بوو، دایک 
ھهبوو، و چهپگه رایی چهپ تازهی مۆدلی
مۆدله لــه  بت جــیــاواز مۆدله ئــه و کــه  
له عیراقی. شیوعی حزبی کالسیکییهکه ی
له وهرچهرخانکه  کۆمهه،  بوونی دایــک 
گۆڕانکاری ھهق به که کوردهواری کۆمهی
 ستاش کۆمهئ که تا ھنا دوای خۆیدا به
به وروژنه ری و سهرسامکه ر پرسیاری
گــهوره ی غهدرکی بــهم ھشتووه،   ج
کۆمهه کــادرانــی و کۆمهه له مژوویی
چهپگه رایی و چــهپ بــزووتــنــهوه ی له   و 
به بینیمان، وهک کـــراوه ، کوردستان له  
ناوهڕۆک له واتا ب عهفهویانهی بیارکی
به  کۆمهه تکهو مژووی و ناو فۆڕمدا، و
نیشتمانیی یهکتیی بهرینی و پان رووباری
نــهک ئــــســتــاش تـــا کـــوردســـتـــان کـــرا و
کۆمههی بۆ مژوویی دیراسی ئهلقهیهکی

بهکو کوردستان سازنهکراوه، رهنجده رانی
کۆبکرتهوه ئهدهبیاتهکهشی نهدراوه ھهوڵ

چاپکردن. مهبهستی به
له بلسهدار نهریتکی بۆته  کۆمه ه،
رزگاریخوازانهی بزووتنهوهی مژووی
کۆمههش گۆڤاری و  کوردستان خهکی
مژووی نو له پشنگداره الپهڕه یهکی
تا داخهوه به بهم کوردیدا، رۆژنامهگهریی
دیراسهیهکی لکۆه ران که نهمبینووه ئستا
بنووسن. به گۆڤارهکه سهبارهت ئهکادیمی
دوو به سهر زیاتر فۆڕمدا، له  کۆمه ه،

قۆناغدا دابهش دهکرت:
له   : سهره تا" " یهکهم شوهی و جۆر
و دهرچــووه ئاسایی مهلزهمهی شوه ی
تایپکراون ساده  تایپکی به نووسینهکان 
ماکتدا ــــهڕی رووپ لــه بابه تهکانیش و 
ھــاتــوونــهتــه خــــوارهوه ــه ک ســتــوون بــه  ی
یاخود بــهدهســت، یــان  ناوونیشانه کان و 
به ھونهرکاری نــووســراون، پیتچنین به  
زیاتر ئهمه ژمارهکاندا دیار نییه، رووپهڕی
به گۆڤارهکه، یهکهمی قۆناغی به بهنده

سهرهتا. ژمارهکه ی ٥ تایبهتیش
به  زۆر گرنگی دووهم: شوهی و جۆر
له قهبارهکهی و دراوه گۆڤارهکه  دیزاینی
یهک له و کراوه دوو دابه شی فۆسکابدایه ،
دوو ستوون کراونهته ستوونی بابهتهکاندا
ستوونهکان جــوانــکــاری گــوــرهی بــه   و 
گۆڤارهکه ئهوسای دیزاینی ئهگهر گۆڕاون.
بــهراورد شۆڕش تری بوکراوهکانی به
پشکهوتووهکانی گۆڤاره له یهککه بکهین،
بــهرگــی ــه ــاره ک ــۆڤ ئـــه وســـا، ھـــه روهھـــا گ
بهرگی زیاتریش و کــراوه بۆ تایبهتیشی
ئامری جــۆری تا به کارھاتووه، کارتۆن
سهرهڕای ئهمهو گــۆراوه، تایپکردنهکه ش
زیاتر پشتر  که چاپکردنهکهش، ئامری 
ئامری جۆرهیاندا بهکارھاتووه لهم رۆنیۆ

بهکارھنراوه. ئۆفسیت و فۆتۆکۆپی
زیاتر بابهتهکانی، ناوهڕۆکی بۆ کۆمهه
بهدواداچوونی و دیراسهکردن لهسهر کاری
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له ئهگهرچی کـــردووه، رۆژ  بابهتهکانی
و قووڵ ئهوهنده لکدانهوهکان  سهرهتادا
لهگهڵ ھهنگاو به ھهنگاو بهم نین، زانستی
گۆڤارهکهش شۆڕشدا کرڤی ھهکشانی
بهرهو بابه تهکانیدا  نــاوهڕۆکــی رووی له  

پشهوهچووه.
وهرزی گۆڤارکی ئهوهی لهبهر کۆمهه ،
رنووسدا و زمان باری له بابه تهکانی بووه،
ســادهی زمانکی به  و پــــدراوه گرنگیان
و نووسراون بابهتهکانی رۆژنامهگهرییانه

ئامادهکراون.
تری ئۆرگانکی  و بوکراوه ھهر وهک
به یاخود ئیمزا ب به بابهتهکان ھهموو نھنی،
ئهگه رچی بوکراونهتهوه، خواستراو ناوی
دهناسرنهوه، نووسهر ھهندک ئیمزای
وه ربگرم رهزامهندییان نهدا ھه وم بهم
ناوهکانیان، کردنی  ئاشکرا به  سهبارهت
ئهو درکاندنی  سهر نه خسته  تیشکم بۆیه 

ناوانه.
ھهم کۆمهه، ژمارهکانی خوندنهوهی به
دهگهین، گۆڤارهکه کارکردنی ئاڕاستهی له

بابهتهکاندا. ناوهرۆکی له ھهم

زۆری ھهره  زۆربــهی کۆمهه ، گۆڤاری
دهرهوهی ــه ل تــر  جــارــکــی ــی  ــان ــاره ک ژم
کاتی ئهوروپا له تایبه تیش به کوردستان
له که ژمارهیک ھهر چاپکراونهتهوه، خۆی
دهرهوه گه یشتۆته و دهرچووه کوردستان
دیزاین ھهمان به دهقـــاوده ق تر جارکی
ژمارهیک چهند تهنیا  چــاپــکــراوهتــهوه، 
تایپکی به تر جارکی بابهتهکانی نهبت
دیزاین پاشان و کراون تایپ پشکهو توو
بۆ من چاپکراونه تهوه، ئینجا کراونه تهوه،
لهسهر کارم توانا گورهی به کتبه ئهم

کردووه. چاپهکهدا ھهردوو

خووله ئهم ژمارهکانی ئیندکسی
الپــهڕهیــه،   ١٩٧٨،٣٠ پــایــزی  ،١  ژمـــاره

فۆلسکابه. قهبارهی
١ و  ل کۆمه هوه، وهرزنامهی به بۆنهی

ل٢
کوێ بۆ عیراق سوپاکهیان فاشیسته کانی

ئهنرن:
یاخود جوالن"، شیمالی بانی جبھهی " بۆ
تا  ل٣  .. جوامر کوردستان؟ چیاکانی بۆ
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ل٥
گهالن: خهباتی

گۆمی خون" " جزیرهی ئارام" یا ئیران: "
ل ١٣ ؟ پوشو.. ل٦ تا

وهھا پیاوهتی حه مامیشهوه ئاوی بهسهر
ل١٤ ناکرت..

له پــــشــوازی و ــه ن  ــهک دهرئ خومه ینی 
ل١٤ ئهکهن.. شابانو

ل١٥ دۆسته!. مرۆڤ چهند عیراق رژمی
ئهو درۆزنــهکــه ئۆتۆنۆمییه ده زگاکانی
.. ھیوا نین، کهم دراونهت ده سهتانهی

ل١٥
ره ش: جهماله دا، سهروهری ده فتهری له

ل٢٣ تا ل١٦ قاره مانهتی.. بهنامهی
لینینیزم ماکسیزم- چۆن تیۆری: باسکی
تا  ل٢٤  تــوانــا.. نووسینی: له ئهبین؟ فر 

ل٢٩
کوردان له خاکی دهرچوو

ل٢٩ ویژدان!.. ب بهعسی حیزبی
کــوردســتــان.. تکۆشهرانی بــۆ ـــازادی  ئ

ل٣٠
بهعسی.. بۆینباخی ستولیبین،  بۆینباخی

ل٣٠

الپهڕهیه،  ٣٤ ،١٩٧٩ زستانی ،٢ ژمــاره
فۆلسکابه. قهبارهی

ل١  نه مردا.. قارهمانکی یادی له
دوژمن پیالنهکانی ی نوێ چهند رواهتکی
کوردستانی شــۆڕشــی بــه گــژاچــوونــی  بــۆ 

ل١٠ تا ل٢ جوامر.. عیراق،
" نـــراوه ــاوی ن بۆچی وه رزنــامــهکــهمــان
رابــردووی له  ئاوڕدانهوهیهک ؟  کۆمهه"

ل١٤ تا ل١١ نزیک.
و پشکهوتن عیراق ره گهزپهرستانی

ل١٤ کوردستانهوه!.. دننه ئاوهدانی
سیاسی دروستی و راست  ھی گرتنی
دی، ئه ھنته سه رکهوتن ئایدیۆلۆجی و

ل١٦ و ل١٥ ئاواره باوکی
دا سهروهری له دهفتهری

بندی لوتکهی نــوری: شخ ئه بوبهکری
ل٢٣ تا ل١٧ بیروباوهڕ...

لهگهڵ رهفتار چۆن عیراق فاشیستهکانی
ل٢٣ ... ئهکهن؟ ھاوپه یمانهکانیان

ل٢٥ و ل٢٤ ببورت؟.. له ک ک ئهب
فاشستهکانیعیراقحورمهتی کاربهدهسته
جیھانییهکانیش ناگرن! رکهوتنه پهیمان و

ل٢٥ ..
و عیراق ئازادیخوازانی دهنگ به  وه رن

ل٢٦ تا ٢٩ کوردستانهوه...
ل٢٩ .. دوو و بانکه

شۆڕش گهالن، ئیران: چارهنوسی خهباتی
ناو ناکۆکییهکانی چارهسهرکردنی راست و

ل٣٤ تا ل٣٠ ... پوشو گهل، ریزهکانی
ــه شــاری ل تــه مــیــزی و حــه مــلــه ی پـــاک

ل٣٤ سلمانی..
مه ترسی له یانه ھــاووالتــی ئــهم گیانی 

ل٣٤ دایه..

الپهڕهیه،  ٥٤ ،١٩٧٩ زستانی ،٣ ژمــاره
فۆلسکابه. قهبارهی

یه کهمین ئـــیـــران! ــی قــارهمــان ــی  گــه الن
ھــهمــوو بــــت و ــرۆز ــی پ ســه رکــه وتــنــتــان

ل١ بت. سهرکهوتن ھهر رۆژکتان
پشهوی حیزبی پکھنانی بـــهرهو
کــوردســتــان، ــی ــجــده ران کــرــکــاران و رهن

ل٥٣ تا ل٢ جوامر..
ل٥٣ ا. .. ب. شیعر، بهھار، و ئازار

دهنگ به وهرن دنیا، ئازادیخوازانی ئهی
ل٥٤ کوردستانهوه!.. ئازادیخوازانی

خونی به کوردستان قاره مانهکانی رۆه
گــه لــهکــهمــان ی نـــوێ ــان مــــــژووی خــۆی

ل٥٤ ئهنووسنهوه..
خالید.. بهختیار ھــاوڕێ بۆ ســه روهری

ل٥٤
و محمد موعینی خانهی خونی شهھیدان،

ل٥٤ ...ۆ ناچبه فی کریمی

الپهڕهیه،  ٣٤ ،١٩٧٩ بهھاری ،٤ ژمــاره
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فۆلسکابه. قهبارهی
تهجروبهی پ بهم تاڵ بیرهوهرییهکی

ل١٤ تا ل١ ھژا..
م. ا. ھاوڕێ شهھید بوونی له سارۆژی
لیمۆ. و خاکی زهیتون " و شهماڵ " ،پۆ

ل١٦ تا ل١٤

چـــهواشـــه ــی شـــۆڕشـــی ــان ــه ک ــ ــ ــوف ف
ل٢٢ تا ل١٧ جوامر.. شارهزاببن،

جهنگی ئستای گیروگرفتهکانی له ھهندێ
ل٢٨ تا ل٢٣ صادق... ج. پارتیزانی،

ھزی دا، ســـــهروهری ده فـــتـــه ری ــه   ل
قورقوشم باروت و بهرامبهر بیروباوه ڕ له
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ل٣٤ تا پۆدا.. ل٢٩ و
محمودی عزیز مامۆستا شهھیدبوونی

ل٣٤  قارهمان..

الپهڕهیه،  ٣١ ،١٩٧٩ ھاوینی ،٥ ژمــاره
قهبارهی فۆلسکابه.

ل٣ تا ل١ کۆمهه.. ربازی
نیشتمانی ــــه رهی ب یـــان حــیــزب ــاکــه   ت

ل٧ تا ل٤ بهمۆ.. یهکگرتوو،
و نهمر ی ســیــروان"  " بــوونــی  شه ھید 

ل٩ و ل٨ ھاوڕکانی...
ل٩ ھاوڕێ.. دوو رزگاربوونی

ج. دهگهین؟؟؟ ت چۆن چهکداری خهباتی
ل١٥ تا ل١٠ صادق...

چاپ لــه ژــر ئــهم ژمــارهیــه  لــه  کاتکدا
ل١٥ دابوو...

ل١٥ ئهتهقتهوه.. ناکۆکی
،نئه ڕوخ ده نگی  ب دیواری جهماھیر

ل١٨ تا ل١٦ ئهسکهندهر..
ل١٨ و  چوارقوڕنه.. کرکارانی مانگرتنی

ل١٩
ل٢١ تا ل١٩ رووداوهکان.. لکدانهوهی

ل٢٢ نه مر.. یادکی
ل٢٣ و ل٢٢ نهمان.. یان کوردستان

تهواو نامه یهکی سهروهریدا، دهفتهری له
تا  ل٢٣  چاوشین.. حاجی شهھید  نهکراو،

ل٢٥
ئهگرێ، سهرکهوتن گوی چرۆیه شهھید

ل٢٦ و ل٢٥ صالح.. ھوشیار شهھید
عبدالله عمر شهھید  لهگهڵ بیرهوهریهک 

ل٢٩ تا ل٢٧ فهرھهنگ.. دا،
ئاسۆ.. شیعر، ئارام، شهھید بۆ نامهیه ک

ل٢٩
ئهحمهد ھاشم کاک  شهھید  ی ھــاوڕێ

ل٣١ و ل٣٠ زاده...

له  الپهڕهیه، ٣٢ ،١٩٧٩ پایزی ،٦ ژماره
فۆلسکابدایه. قهبارهی

ل٤ تا ل١ کۆمهه.. ربازی
دژی کــردن خه بات و رژــم روخاندنی 

ل٨ تا ل٥ صادق.. ج. ئیمپریالیزم،
الیهنی ھــهنــدێ بــهســهر تیشک چــه نــد 
ل  ل٩ تا ئاواره.. باوکی کۆمههدا، خهباتی

١٦
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کۆسرهت... ئهدهبکیشۆڕشگدا، پناو له
ل٢٠ تا ل١٧

ل ٢٨ ل٢١ تا میدیا.. تر، راستیهکی چهند
ل٢٩  کوستانی.. ھه ڤاڵ شیعر، نامه، دوا

ل٣٢ تا

الپهڕهیه،  ٢٨ ،١٩٨٠ مایسی ،٧ ژمــاره
فــۆلــســکــاب ـــه ل ـــک ـــۆز قــــه بــــاره کــــه ی ت

بچووکتره.
ئهنجومهنی ھهبژاردنی کۆمهه. ربازی
یان پهلهقاژهی سهرهمهرگه؟.. نیشتمانییه،

ل٢ و ل١
چه واشه شارهزابن، ففهکانی شۆڕشی
چهواشهش شۆڕشی ھه یه، شۆڕش ھهروهک

ل٧ تا ل٣ ھهیه.
ــکــی کـــۆبـــونـــهوهکـــانـــی ــاســ کـــورتـــه  ب
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ل٩ و ل٨ . کۆمهه سهرکردایهتی
و گشتی یاسای لهمهڕ روونکردنهوهیهک

ل١٩ تا ل١٠ .. تایبهتی یاسای
العربی- ــفــارس ال دیموکراتییهتهکهی 

ل١٩ صدام!!!..
پاریس  کۆمۆنه ی ته مهنی له ھهفته  ١٠

ل٢٢ تا ل٢٠ دهکا؟... فر چیمان
ھه- کوستانی. شیعر، دیارییهکی سوور،

ل٢٤ و ل٢٣
رووبــاری له  شهپۆهی ئهو یان  ــارام. ئ
شه ھاب ناب، شیعر، شۆڕشهدا تهواو ئهم

ل٢٦ و ل٢٥ عوسمان.
بهردهکانی کانه کرکارانی  مانگرتنی

ل٢٧ سلمانی. ناوچهی
قوتابی زهردهخــهنــه ی ــی: دوای ــه ڕهی الپ
کوردی. نوسراوی سانسۆرکردنی پتر یهک،

ل٢٨

له  الپهڕهیه، ٤٤ ،١٩٨٠ ھاوینی ،٨ ژماره

نیو فۆلسکابدایه. قهبارهی
تا  ل١  پشمهرگایهتی. و ھهگرتن چهک

ل١١
ـــهوهی شــۆڕشــگــــی ـــن ـــزوت ــگــی ب ــرن گ
دا. ناوهڕاست رۆژھهتی له کوردستان

ل٢٦ تا ل١٢
فره چینی کۆمهی و پشهو حیزبی

ل٣٤ تا ل٢٧ کوردستان.
قارهمانانهی ته جروبهیهکی سوور ھهۆی
تا  ل٣٥  عزیز. مهسعود خهلیل  خوناوی،

ل٤٢
سهرنجک..
ناوهڕۆک...

جــۆره دوو ژمــارهیــه ئــهم ســه رنــج: بــۆ
و چاپی شــاخ دهســتــدابــوو، ژــر له   چاپم 
له ــا،  ــهوروپ ئ لــه وت  دهرهوهی چــاپــی 
نیه، تهنیا گۆڕانکاری ھیچ ھهردوو چاپهکه
تر جارکی دهرهوه چاپهکه ی بابهتهکانی
تر چاپ به دیزاینکی تایپ کراونهتهوه و
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پکه، رک و جوان چاپکی کراوهتهوه و
 ٤٨ ناوهوه چاپهکهی الپهڕهکانی ژمارهی
دهرهوهدا چاپهکهی  له  بــهم الپــهڕهیــه،
وهکو  الپهڕه، ٤٦ بۆته الپهڕهکان ژماره ی
و نــهکــراون دهســتــکــاری  بابه تهکان وتــم 

کراونهتهوه. تایپ دهقاودهق

و  الپهڕهیه ٥٤ ،١٩٨١ زستانی ،٩ ژماره
فۆلسکابدایه. نیو قهباره ی له

کاتک ھهموو  له  ــارام ئ شهھید ئه مۆ

ل٨ تا ل١ زیندووتره..
رهنجدهرانیکوردستان، پارتیکرکارانو

ل٩ تا ١٨ خهباتمانه. ناوهندی ئاقهی
دوژمنه دۆست و و مهسهله ی نیشتمانی

ل٣٠ تا ل١٩ راستهقینهکانمان..
ل٤٢ تا ل٣١ ئوپۆرتۆنیزم.. دژی

کن؟ جوتیاران ھاوپهیمانی باشترین
ل٥٣ تا ل٤٣

له ســـوودم ژمــارهیــه ئــهم  ســه رنــج: بــۆ
وه رگرتووه. ده رهوه چاپهکهی
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مانشت ل رۆژناموانیدا ھونری

قندی د. حسن بدیعی، د. نعیم نوسینی:
محمد كارزان وەرگانی:

سرەتایك:
ــرەو ب خــوــنــرە  ڕنمای  (مــانــشــــت)(١) 
ڕســتــ یــاخــود ،كــــواوەی ھــــ ــدن ــن خــو
دەتوان ھواڵ، دەدات ناسنام ك كیندەرب
ھان كتباب خوندنوەی برەو خونر
پاشگز خوندنوەی ل خونر یاخود بدات

بكاتوە.
تباب دینامیكییو  رۆژنــامــ خونری
توژینوە ئو ھدەبژرت، جۆراوجۆرەكان
رۆژنام لسر خونرانی جۆراوجۆرانی
خونر ك دەدات نیشانی دراوە، ئنجام
 داویستییپ) دابــیــنــكــردنــی  بــمــبــســتــی 
ئاگاداربوون ئایندەییكان)و و ھنووكیی
ھــمــوو خـــۆی، ــ ژیــنــگــی دەوروبــــــری ل
بكو ناخونتوە، كرۆژنام بابتكانی
مبستی جگی ك ھدەبژرت وانئ

خۆیتی.
الپــڕە یــك بابتكانی رۆژنــامــدا،  لــ
ــوە، ــی ــی ــرجــســت ب لــــــڕووی گــرنــگــی و
نھنیشیان جار ھندك ئاشكراو ملمالنی
ل نۆڕین ب وەرگــر .یھ یكتردا لگڵ 
بابتانی ئــو جــۆراوجــۆرەكــان،  تمانش
شاكرنجس بالیوە ك ھیاندەبژرت

كارو ب پیوەندی جۆرەكان ل بجۆرك و
دەیانخونتوە. پاشان و ،یھ ژیانییوە
گونجاو مانشتی نووسینی ،ھۆی لبرئم
خوندنوەی بۆ خونر ھاندانی لپناو

.ئاسان نیی ھواڵ كاركی
ــدا، ــان ــك ــام رۆژن زۆریـــنـــی  ــ ل مانشت 
بایخپدانی ــۆ ب ــرە ــگ ــاری ك فــاكــتــرــكــی
خك زۆرینی رۆژنامكان. ب خونران
یك)ی (الپڕە بخوندنوەی مانشتكانی
،وەیكانرۆژنام كۆشكی ب ك ،كرۆژنام
،م ھــۆیــــ ــرئ ــب ل رۆژنـــامـــكـــان دەكـــــن.
بربازی ب ئران رۆژنامكانی زۆرینی
ئارایشت  گــورە بمانشتی و  (پیشاندان) 
گورەیی رۆژناماندا، شنچ لم دەكرن.
خۆیدا ل خــۆی مانشت، بچووكی یاخود

ھواڵ. دەدات گرنگی

مانشت *تایبتمندییكانی
چندین نـــاوی دەتـــوانـــرێ ،ــوەیــمــشــبــ

بھنرت: مانشت بۆ تایبتمندی
بشوەیكی پیامی ھواڵ -خستنڕووی

چكراوە. و پوخت
ترۆپك خوندنوەی بۆ خونر ھاندانی -
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.(كرۆژنام (كینی كواھ دەقی (لید)و
ھسنگاندنی و گرنگی دەستنیشانكردنی -

جۆربجۆرەكان. تباب
كرۆژنام بابتكانی جیاكردنوەی -

لیكتر.
الپــرەكــانــی - یــارمــتــدانــی جــوانــكــاریــی

.كرۆژنام
ل مانشت  گرنگی بگورەی ،یپ بم 
یكم پــلــی بخشینی و ھسنگاندن
ھــواڵ مانشتی دەبـــ ڕووداوەكــــــان،  بــ
ـــی و ڕوونـــیـــیـــوە پــوخــتــی ـــوردەكـــاری ب
بگوزارشتكیتر، بخاتڕوو. بابت گرنگترین
دەستواژە بكمترین بتوان دەب مانشت
بب بگینت، مانا و چمك زۆرتــریــن
تلگرافی پیامكی شوەی مانشت ئوەی

بخۆوەبگرت.

نووسین مانشت *ڕساكانی
ھواڵ  ڕكخستنی دوای (مانشت) بگشتی
ڕساكانی  دەبــ ھوانر و  دەنووسرت
نووسین نووسین ھروەك ھواڵ مانشت
ــتــدا، دەبــمــانــشــ ــ نــووســیــنــی بــنــاســــت. ل
بتوانرێ تا بگیرت لبرچاو نخا ئــو
دروست گونجاو، سرنجاكش، مانشتكی
ل ھرچندە بخرتڕوو، تگیشتن شیاوی و
ھوانووسینكدا كاتی ھلومرجی ھندێ
،كــــواھــ ڕووداوی جـــۆری بــگــوــرەی 

.یھ جیاوكیش ھندێ
ل تــوانــا دەبـــ بپی كــ ــو خــانــی ئ
:ل بریتین بكرت ڕەچاو نووسیندا مانشت
لگڵ توانا بپی ویستپ مانشت -
ھماھنگ ،كواھ (لید)ی پرۆپك بابتی 
كــتــرۆپــكــ ــی ــت ــاب ب ــــت و  ب ــجــاو  ــون و گ
لو ــڕوو. ــخــات ب بــشــــوەیــكــی چــكــراوە
یــاخــود مــــژوویــی ــازی ــب رــ بــابــتــانــی ب
بۆ ڕووداوەكــن، ڕوودانی بپی زنجیرەی
بكاردەھنرت، ھروەھا ڕكخستنی ھواڵ
ك) (لھنجانكان)دا تمانش ل ھندێ ل
ترۆپك  و مانشت دەكــیــن)  باسی دواتــر
لگڵ ڕاســتــوخــۆ بشوەیكی دەكـــرێ 

نبن. ھماھنگ یكتردا

ب وردەكـــارو ڕوون، دەبــ مانشت   -
بت. گروگۆڵ

زۆربی فرمان بت بمانش -لبرئوەی
فرمانی توانا بپی دەب دروشم، تدەب جار
ك ،بن ھلومرجاندا لو تنیا تدابت،
كارك ندانی  ئنجام یاخود دان ئنجام 

نبت. تیادا خونر بۆ ئاۆزیی
كلیلی گــونــجــاو، فرمانی ھــــبــژاردنــی   -

سركوتن لنووسینی مانشتدا.
جیاوككاندا و پویست كاتل -تنیا
تمانش نووسینی لــ خــۆ دەبـــ نــبــــت، 

بپارزرت. پرسیارییكان
نرنی فرمانی مانشتدا نووسینی ل دەب-
ڕوونــدانــی لكاتی  تنیا بكارنھنرت، 
دەبوای بدنیاییوە ك نبت ڕووداوكدا
كــۆمــــــك ھــۆكــار ــھــۆی ــ ب ـــــدات ك ڕووب
ڕووی گــرنــگــوە ھۆكاركی  كۆم ــان  ی

نداوە(٢).
دووبارەبوونوەی ل دەبخۆ لمانشتدا -

بپارزرت. وش
لوردكردنوەی خۆ لمانشتدا  دەب -

بپارزرت. دەستواژەكان
گونجاوترە بت كورتتر مانشت -ھتاوەكو
بابت پوختی گرنگترین (بــومــرجــی

بگینت). ورد بشوەیكی
خۆ ــتــدا دەبـــــــای مــانــشــ - لـــ ســـرەت
و ھــنــدێ لـــ نــووســیــنــی وشــــی زیـــــادە
و (لگڵ) (لپناو)، (بۆ)، دەستواژەی وەك

بپارزرت. ھاوشوەكانیان
ـــواژە دەســـت ــی ــژاردن ــب ــ ـــــڕووی ھ - ل
ڕواتیانی شوەی دەب ھاوشوەكانوە،

لبرچاوبگیرت. مانشت
مانشتی (لید)، ترۆپك شوەی -بھمان
وتــگــواســتــنــوەی گــواســتــنــوە بــشــــوەی
ك ڕگپدراوە لكاتكدا تنیا راستوخۆ
ســرەوەی تایبتمندییكانی كتمانش
نووسینی ل دەبــ ،مل ــدەر ب تیادابت.
وت بشوەی كتباب چمكی مانشتدا
لبرچاوبگیرت. ناڕاستوخۆ گواستنوەی
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دیاریكراو مانشتی و گشتی *مانشتی
دەب مانشت وترا، ك شوەی بھمان
پیامی و بت گــرــوگــۆڵ بــ وردەكــــارو 
بگشتی بــخــاتــڕوو. بــڕوونــی  كــــواھــ
ك نــكــراوەكــان دیـــاری  گشتیی  تمانش
دەنووسرن، فرمان ل سوودوەرگرتن بب
پــیــامــی ــدار ــی ــورت ــوك ــم ــكــی ك ــوەی شــــ ب
بابتی بــۆ دەبـــ ھــواــكــ دەخـــنـــڕوو.
گشتی تمانش نووسینی ل خۆ ،كواھ
كیامپ و بپارزرت نكراوەكان دیاری و

بنووسرت. ڕاشكاو بشوەیكی
:تمانش ئم بنۆڕە

ئیبراھیمی ڕزلنانی نودەوتی كۆنگرەی
یونسی ل ئیران

ناكات ك دیاری ئوە ئاۆزەو تم مانشئ
كاتكدا چ ل یاخود بڕوەچووە كۆنگرەی ئم
كاتی (ئمۆ  لكاتكدا ئگر بڕوەدەچت.
زیاد كتمانش بۆ یاخود...) سبی  یاخود
 كتین) مانشوەدەكل باسی (دواتر بكین
بم دیاریكراو، مانایكی خاوەنی تدەب

واتا: فرمان بشوەی
یونسی ئیبراھیمی ڕزلنانی كۆنگرەی

تارانل سبی
ئاۆزی ل نكین، ــاد زی بۆ  فرمانی  تا 
بوترێ  یوانل بگومان دەرەوە،  تناچ
دەتوانرێ ب (سرمانشت)  تمانش ك ئم
(سرمانشت)دا ل فرمان واتا بكرت، كام

وەیش بم بكاربھنرت،
بڕوەدەچت سبی سرمانشت:

ڕزلنانی كۆنگرەی سرەكی: مانشتی
لتاران یونسی ئیبراھیمی

مانشتی  ك بدرت  لــوە سرنج دەبــ  
بب سربخۆو دەب میشھ سرەكی
ھبت، ــــواوی ت مــانــایــكــی یـــاریـــدەدەر، 
پتر ك كواھ سرەكی مانشتی چونك
بۆخۆی خونر سرنجی  بابتك  لھر
ل  جگ دەب ھۆی لبرئم دەكات، كش 
دیاریكراو كرەكییس تمانش بشكانیتر،
كاتكیش مانشت تنانت بت. خاوەن مانا و
ڕاستوخۆ) (وتگواستنوەی بشوەی
بب سرەكی مانشتی دەب دەنووسین،

لــبــرچــاوگــرتــنــی (ســرمــانــشــــت) یــاخــود 
مانایكی خاوەنی مانشت، بشكانیتری
وەیش بت. بم گروگۆڵ و ب دیاریكراو
مانا بــفــرمــانــوە جمبست مانشتی 

دەگینت.
یونسی ئیبراھیمی ڕزلنانی كۆنگرەی

بڕوەدەچت لتاران
ئگر (گــواســتــنــوە)دا مانشتكانی لــ
بت، یكمدا پلی  ل كڕست پیڤدەری

دابندرت. سرەكیدا مانشتی ل دەب
:نموون

مالعبدولكریمی مئ كۆمار: سرۆك
جیھانی و  ئیسالمی میللی، ب مــودەریــس

دەزانین.
ل كواھ گــوــزەرەوەی  ك لكاتكدا
(گرنگییكی بت گرنگیدا  دووەمـــی پلی
سرمانشت ھركاتك  ھبت)، كمتری 
لبر یاخود شونوە كمبوونی بھۆی
كۆتایی نخشسازی  ل ھۆكاركیتر ھر
كواھ ب مانشتی سرەكی زیان الببرت،

ناگینت
:نموون

فركردنی ھسنگاندنی بڕوەبرایتی
وت

بكالیۆریا تاقیكردنوەی  ئنجامكانی 
ئایندە ڕادەگیندرت ھفتی

سرمانشتیش ئگر بواراندا، شنچ لم
تناب ســـرەكـــی مانشتی البـــبـــردرـــت،
مانشتكی بــشــــوەی چونك گــرــوگــۆڵ،
دەكات. كار دیاریكراو مانادارو سربخۆی

مانشت *بشكانی
ل ھندێ بۆ گۆڤارەكاندا،  و  رۆژنام ل
كۆممانشتكیتر ھــواــكــان،  و بابت 
خوارەوەی سرەوەو ل بچووكتر پیتی ب
یپ بــم دادەنــدرــت. سرەكیدا مانشتی

لخۆدەگرت: شانب ئم مانشت
سرەكی: -مانشتی

بابتی گرنگترین كــ مانشتی بـــو
مانشتی دەن  پی دەخاتڕوو،  كواھ
ئم ھواكاندا، ل ھندێ ل ســرەكــی.
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لبرئم ،یكواھ مانشتی تاك تمانش
الوەكییكاندا تمانش لگڵ ببراورد ھۆی

دەنووسرت. گورەتر بپیتكی
:نموون

ل چكدارەكان ھزە  ھاوبشی  مانۆڕی
بڕوەدەچت فارس كنداوی

كۆتایی ل ك بكرت دەبــ ئــوە رەچــاو
بم داناندرت، خاڵ  سرەكیدا  مانشتی
نیشانكانیتر ل سوود مانشتدا ڕستی لناو

وەردەگیردرت.
-سرمانشت

مانشتی لــــســــروو كـــ  ــكــــتــمــانــشــ
بچووكتر پیتی ب و دادەندرت سرەكییوە
ھواك) دەنووسرت.  دەقی پیتی ب (نزیك
سرمانشتپشكییاخودپاشكیمانشتی
.خۆیربس بشوەی یاخود و رەكییس
ستوونییكاندا، دوو یاخود یك تمانش ل
بشوەی سرمانشت ل سوودوەرگرتن

.نیی گونجاو (سربخۆ) یاخود (پاشكۆ)
:نموون

ــی ــك ــد ــان ب ـــت: لـــــالیـــــن ـــشـــ ـــان ســـرم
قاچاغچییوە

 ل ھرۆئین ٥٠٠ كیلۆ سرەكی: مانشتی
دۆزرایوە بغداد

:نموون
كار بڕوەبرایتی سرمانشت:

پشمرگایتی خزمتی سرەكی مانشتی
دەكرت ھژمار فرمانبران بۆ

دەب سرمانشت شوەیك، بھموو
ب ــان زی البــردنــیــدا، لــ كــ بت  بجۆرك 

نگینت. كواھ سرەكی مانشتی
*ژرمانشت(٣)

رەكییس مانشتی دوای ژرمانشت،
بچووكتر  پیتی ب یكدا) و الپڕە ل (بگشتی
ژرمانشت تواوكری دەنووسرت. بابتی
ل یاخود ترمانشس و سرەكی مانشتی
مانشتی بھرحاڵ دەبت، سربخۆ ئوان
چمك ژرمانشتیش بب ویستپ سرەكی

ھبت. كامی سربخۆو مانایكی و
گشناسی  بڕوەبرایتی  سرمانشت:

وت

مانشتی سرەكی:
برفرەوانی ناوچیكی كردەلول برفرو

دەگرتوە وت
مانشت: ژر

ب ــ نــاوچــ شــاخــاویــیــكــانــدا ھــاتــوچــۆ ل
دەدرت ئنجام سختی

*پوختمانشت
بابتی و ب درژ ھواڵ ك جار ھندك
دوای دەتوانرێ ،خۆگرتبل جۆراوجۆری
ژرمانشت ــاخــود ی ــی  ســرەك مانشتی 
بشوەی گرنگكان  تباب ل پوختیك 

بخرتڕوو. سربخۆ ڕستی
پسپۆڕیدا زاراوەی لــ پوختمانشت 
ئسترە ب  ك پدەن  (المانشت)یشی
ڕستوە لسرەتای گــورە خای یاخود

جیادەكرتوە.
یــاخــود ـــژەكـــان در ـــواــتــی ھـــالمــانــشــ
ھڤپیڤین ڕاپــــۆرت، وەك بابتگلكی
فاكتركی وەك درــژەكــان ــارە وت یاخود 
جوانكاریی و  نخشسازی  ل فرەچشن
خونر چاوی تا بكاردەھنرت الپڕەشدا
كتباب دەقی وردەكانی   وش البــالی ل
زیاد و جوانكاریی الپڕەكش نبت ماندوو
شنچ لو المانشت ھۆی بكات. لبرئم
یاخود چوارچوەیك لناو ھلومرجدا
ستونك چند یك یاخود چوارچوە، بب

دەخرتڕوو.
:نموون

 ل بــــســــوودوەرگــــرتــــن سرمانشت: 
دھۆك ل (كورستان-٢٥) فۆكی

ھــــــی  یـــكـــمـــیـــن مانشتی سرەكی:  
بغداد كرایوە ئاسمانی دھۆك-

(كــورســتــان-٢٥) فــۆكــی ژرمانشت: 
ھدەگرت ٥٠٠تن و ٣٠٠سرنشین

(كــورســتــان- * فــۆكــی پوختمانشت:
و دھۆك شاری ھردوو نوان مودای (٢٥
كاتژمر كیلۆمترە، ب دوو (٧٥٠) ك بغداد

دەیبت
 دەتوان سرنشینك پوختمانشت: *ھر
لگڵ خۆیدا برامبر بب كیلۆ بار (٥٠) تا
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ببات.
ك ـــرچـــاو بــگــیــرــت ـــب دەبـــــ ئـــــوە ل
 ل (تمانشپوخت) ل زۆر سوودوەرگرتنی
خوندنوەی ل خونر دەتوان ھواكدا،

بكاتوە. پشیمان كواھ دەقی
*ناومانشت(٤)

یاخود وشیك چند بگشتی ناومانشت
درژو واھ لناو ك كورت پرەگرافكی
تباب جیاكردنوەی ئاوتییكاندا، بۆ واھ
بكاردەھنرت. ھواك جۆراوجۆرەكانی

ل سوودوەرگرتن  ھواندا جۆرە لم
بایخدارە، پویست و نك تنیا ناومانشت
خونر بــۆ زۆر ئاسانكارییكی بكو

دەكات. دروست
ل نــاومــانــشــــت ئــــنــــدازەی پــیــتــكــانــی
چونك گورەترە، دەق پیتكانی ئندازەی
بنۆڕینك دیاریكراو بشوەیكی دەبــ
برچاو. توبك ھواكان، ستوونی بۆ
ك بكرت ئــــوەدا لــ دەبـــ وردەكـــاریـــی
الوەكییكان  تمانش ل ســوودوەرگــرتــن 
ھواكوە، ئندازەی و گرنگی ب ستواب
تنیا دەتـــوانـــرێ ــدا ــان ــوارەك ب ــنــی  ــزۆری ل
بزیادكردنی سرەكی مانشتی نووسینی

بت. بس سرمانشتوە
مانشتكان فرمانی *كاتی

دەزانرت وابباش  نووسیندا مانشت  ل
ب پـــیـــوەنـــدی ــــــــ كـــ ئـــگـــر ڕووداوەك
كتمانش فرمانی  ھــبــوو،  ڕابـــــردووەوە
و  واو) بـــتــــــ ــــــــردووی (ڕاب بـــشــــــوەی
بھ ئایندەوە ب پیوەندی ك لكاتكدا
 چونك بت، ڕانبردوو)  (ھوای بشوەی
لڕوانگی ئایندە، فرمانی ل سوودوەرگرتن
كواكانی ھرییكاریگ و خونرەوە ڕۆڵ

دتبرچاو. دوورتر
تواو) (ڕابردووی :(١) نموون 

ناو پاكستانوە كۆمار چووە سرۆك
ڕانبردوو) (ھوای :(٢) نموون

ئایندە دەرەوەی ئمانیا ھفتی وەزیری
دەڕوات عیراق بۆ

 :(٣) نموون
ئایندە دەرەوەی ئمانیا ھفتی وەزیری

بوات عیراق بۆ دەیوێ
رۆژنام یكمی الپڕەی *مانشتكانی

گورەكان) تمانش)
یكمی الپـــڕە لــ كــ مانشتانی ئــو 
و شوە لڕووی دادەندرت، رۆژنامكاندا
پوەرو كۆم لسربنمای ناوەرۆكوە

ھدەبژردرت. تایبتی بھایكی
زۆریـــنـــی ـــی ـــووســـران ـــی ن لـــ دەســـت
ئنجوومنكی مــزنــكــانــدا،  ـــامـــ رۆژن
برپرسانی و ســرنــووســر ل پكھاتوو
نووسین دەستی جۆراوجۆرەكانی شب
الپڕەی مانشتكانی بشكان)، (سرۆك

ھدەبژرن. كرۆژنام یكمی
بشكان برپرس یكمدا، قۆناغی ل
بسر ك برپرسیارتییی ئو بگورەی
كۆم ،یانھ خۆیاندا ھوایانی بازنی
ك دەخــنــڕوو، پشنیازكراو مانشتكی
مانشت دوو ــاخــود ی یـــك ــ ل بــگــشــتــی 
مانشتكان، خستنڕووی دوای تناپڕت.
ــبــژاردنــی ھــ لــ ئــنــجــوومــنــكــ بــیــار
لنو و دەدەن یــك ــڕە الپ مانشتكانی 
گــونــجــاوەكــان تمانش مانشتدا، ـــان  دەی
مانشتكان، ھــــبــژاردنــی ھــــدەبــژــرن.
ھواكان الینكانی شرۆڤكردنی دوای
،كننجوومئ لڕاستیدا  دەدرت،  ئنجام
ھــواڵ، سیاستی بگورەی مانشتكان
وەرگرەكان ،رۆژنــامــ ئینتیمای ستراتیژو
گشتی ڕای ـــســـر ل كـــاریـــگـــریـــیـــان و 

ھدەبژرن.
و ـــگـــوـــرەی شــــــوە ـــدا، ب ـــوان ـــ لــــم ن
(مانشتی كرۆژنام بــاوی نخشسازی
ل یــــــك)(٥) الپـــــڕە ھـــواـــی ســـرەكـــی
دوو و مــانــشــــتــی یــــك نــخــشــســازی 
مانشتیدا) دوو نخشسازی ل) مانشتی
یكم ل مانشتی ھدەبژردرت. مبست
ھندێ چونك ،ورەكانگ تمانش دووەم، و
مانشتكی چند ل سوود  رۆژنامكان ل
جــیــاوازەكــانــیــش ــ واــ پــیــوەنــدیــدار بــ ھ

وەردەگرن.
ھــواــی مانشتی ھــــبــژاردنــی گرنگی 
ــی  ــت ــشــ ــان (م یـــــك ســـــرەكـــــی الپــــــــڕە
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مانشتكانیتری ل میشھ سرتاسری)،
ئنجوومن چونك زۆرتــرە،  ڕەیالپ ئم
ھبژاردنی  لڕگی سرنووسر)  (یاخود
دەت یك)ەوە (الپڕە سرەكی مانشتی 
ئو كرۆژنام ھواكانی گرنگترین ك
خونر! یاخود:(ئی ھبژردراوە، تمانش
.(یواھ ئم كرۆژنام ھوای گرنگترین
بــگــوــرەی ئــاشــكــرایــ ھــر خــوــنــرــك
ژیانییوە، كــارو ب ڕووداوـــك پیوەندی
دەستنیشان كــــواھــ بــھــای و  گرنگی 

دەكات.
دیدگایك (١٩٧٠)دا دەیی سرەتاكانی ل
ــســازی) یــاخــود  ــرجــســت (ب ــ بـــنـــاوی ك
لالین میدیاكان (بئولوییتدانان)(٦)ی
مككۆمبز)(٧)ەوە و (ماكسوی (دشۆودۆنا)
ك دەكــات خا ئم  بۆ ئاماژە  خرایڕوو،
یاخود مــزنــكــردن بــ ـــواڵ ھ میدیاكانی 
جۆراوجۆرەكان، ڕووداوە برجستكردنی
تایبتییكانی دیــدگــا گیاندنی بــۆ ــوڵ  ھ
لڕوانگی دەدەن. وەرگرەكان بۆ خۆیان
برجستكردنی توژەرانوە، مزن و ئم
دەبتمایی ھوادا میدیاكانی ل بابت
میدیاكان، ھروەك وەرگرەكانیش، ك ئوەی
ئوان گرنگ بزانن. ب برجستو تباب ئو
(چاپمنی، ھواڵ میدیاكانی ئگر دەن
نتوانن  كردەی بم تلفزیۆن)  و ڕادیــۆ
ل پسندكراو ڕەفتارییانی گۆڕانكارییكی
كموە بالینی بھننئاراوە، وەرگرەكاندا
برجستی گۆڕانكارییكی مایی دەبن
بھمان وەرگــرەكــانــدا.  ل ئبستمۆلۆژی
نیشانی دواتر توژینوەكانی ل ك شوەی
ك بكرت رەچــاو خا ئم  دەبــ دەدەن،
ھر بھای و گرنگی رۆژنــامــ خونری
ئو پیوەندی ل بسرنجدان ھواك
دەستنیشان ژیانییوە،  كــارو ب ڕووداوە
و ئبستمۆلۆژییكان رییكاریگ و دەكات
(چ میدیاكان ڕەفــتــاری  و جــۆش وخــرۆش
بم ستواب بت) درژمودا چ كورتمودا

مسلیوە.
ئرككی كۆم مانشت ئمشدا لگڵ
بریتین گرنگترینیان ك یھ دیاریكراوی

شوەدا، چترین ل ھواڵ خستنڕووی :ل
بئولویتكردنی بابتكان، جیاكردنوەی
كتمانش ئندازەی بگورەی ھواكان
خوندنوەی بۆ وەرگر ھاندانی (پۆینت)(٨)،
ڕای لــســر كــاریــگــریــی ــی ــان ھــــواڵ، دان
و نخشسازی ل بكارھنانی و گشتی

جوانكارییكیدا.
ئایندە  و نۆڕین بۆ  *مانشت

و لــخــۆبــگــرــت ھــــواڵ  ـــ دەب مانشت 
ھبت. ئایندە  بۆ نۆڕینی كاتدا لھمان 
ھستی ك ئــوەی دەبتمایی كــارە  ئم 
بۆ بیبزونت خــوــنــر  ـــی ـــڕان ـــدواداگ ب
شنچ ـــم ب .كــــــواھـــ خــوــنــدنــوەی 
بئرككی مانشت ك وەیندییتمتایب
خوندنوەی بۆ خونر و ھدەستت خۆی

دەبزونت. ھواڵ
بۆ بگۆڕدرێ مانشت بتوانرێ ئوەی بۆ
لڕاستیدا و خونر بدواداگڕانی فاكتری
ئــم ــۆڕە ــن ب ئــایــنــدە، ــتــبــنــۆڕ  كتمانش

:مایبن
كتمانش یــكــمــی ــــواژەی ١-دەســــت
ك ھــــبــبــژــردرــت، بــجــۆرــك   ویستپ
دابنت، خونر لسر كاریگریی زۆرترین
وشیكی  كۆم نــابــ ھــۆیــ لــبــرئــم 
لسرەتای زیادە وشی و سست و برۆح
یكمی وشی بكاربھنرت. مانشتكدا
بیری لــ یــكــم لدانی  ــ دەب كتمانش
مانایی ئــو بگورەی و ــدات ب خونر
بــدۆزــتــوەو ــر ــن ــی، چــــاوی خــو ــت ــی ھ

دابنت. ئو ھستی لسر كاریگریی
ئمریكا دەریایی-ئاسمانی شبیخونی

بۆسر عیراق
ل وشكان سۆزداریی باری ٢-ناسینی
.یھ بای  گرنگییكی نووسیندا مانشت
دەتوان دەستواژەیك ھر لبرئوەی
ناسینی بگینت. تایبت بابتكی ماناو
نووس مانشت یارمتی  ماناكی  وشــو
جۆراوجۆر سیفتی كان لتمانش تا دەدات
سیفت ــنــانــی كــارھــبــ دووربــــخــــاتــــوە، 
،یــدەغــقــ ـــواڵ ھ ھــــروەك لمانشتدا 
بابتیبوون و واقیعیبوون ل مانشت چونك
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ــم دادوەریــكــردنــیــش  دووردەخــــاتــــوەو ھ
دەھنتئارا، لكاتكدا دادوەریی و بیاردان 
ئركی مانشت نووس نیی. بۆنموون بنۆڕە 
رۆژنامكاندا   ل لیكك   ك  تمانش ئم 

بچاپ گیندرابوو:
پنگكی دڕندە دوای برینداركردنی ٣ كس 

لپ خرا
مانشتك سرەڕای درژبوونی، سوودی 
 ك  سروشتیی ـــووە،  ـــرت وەرگ سیفت   لــ
بۆچی  بم   ،نیی مای  گیانلبركی  پنگ 
(سیفت)  دڕنـــدە  وشــی  مانشتكدا   لــ

بكارھنراوە.
پدەچ مانشت نووس مبستی بووبت 
و  بدات  مرۆڤ   (٣) برینداربوونی   ب بایخ 
بكات.  زیاتر   ك  تمانش جۆشوخرۆشی 
گرنگی  سیفت  بكارھنانی   ن بھرحاڵ 
پدەبخشت و ن درژدادڕیی و ماندووتی 

ك ئم مانشتكی ھناوەتئارا. 
 ك  نیی زیادەڕۆیی  لمانشتدا:  ڕیتم   -٣
یاخود  نیوەبیتك  وەك  مانشتیش  بوترێ 
تا  ھبت  ڕیتمی  یا  كش   ویستپ بیتك 
دنشین و دگیر ببت. ھندێ ل مانشتكان 
لسر ھكی ڕاست دەجون و ئاوازكی 

:ییتم و ڕاستءدروستیان ھتاك
 :نموون

سرۆكی ھرم چوو بۆ دیمشق 
لف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بئ

 ب (ب) ەوە تا(لفئ) یخا ل كتمانش
 ك ئــوەی   بب  ،یھ یكیتمی  جویو 
دەربینی  لسر  كاریگریی  نزمی  برزو 

ھبت. 
جوی شپۆالن: مانشتك لم دۆخدا 
لسر درژیی شپۆل، جوكی ھاوسنگ 
 كتمانش ڕیــتــمــی   .ــ ھــی ــكــخــراوی  ڕ و 
دگیرە ك ب سوودوەرگرتن ل دەستواژە 

ڕیتمدارەكان نووسراوە
 :نموون

ـــــاران و  ــــوو؛ ســـــارد، ب ھــفــتــی داھــــات
فراوییب

لف                       بئ

دۆخــدا  لــم  مانشت  ــدان(٩):  ــ ل جوی 
 ،یھ پچرپچی  یاخود  شواو  ڕیتمكی 
ــســر ھــمــوو وشــیــك  ئــاراســتــكــانــی ل

دەنیشنوەو وشكی دواتری دەجونت.
:نموون

كودەتا لعیراقدا شكستی خوارد 
لف             بئ

ــی دەســـتـــواژەكـــان  ــژاردن ــب ــ جــــۆری ھ
ب جۆری   ستواب بگورەی ڕیتمكانیان، 

ڕووداوەكوە
سرۆك كۆمار ل ھڤپیڤین  سرمانشت: 

لگڵ تایم:
 بیترۆك كلینتۆن نرەكی: ستی سمانش

ئرك
لف                       بئ

پۆالنی شجو

ماوەی دیاریكراو تواو بوو   
  

جوی لدان     
   

زیادبوونی نرخ قدەغی- ئنجوومن

جوی لدان
 ــت نــووســیــنــدا بمــانــشــ ــ لــــھــاتــوویــی ل
بردەوامبوون و پاراستنی پرەنسیپ و ڕسا 
براییكان دتئارا، ھنووك مانشتگلكی 
ــدا بــرچــاو  ــان ــراوەك ــوك ــ ب جـــۆراوجـــۆر ل
 نووسانی الو دەبم رۆژنامت، بودەك
بب سرتاپاگیریی   ك بدەن  لوە  سرنج 
مانشت  كالسیكییكانی  ڕــســا  و  بنما 
 تر مانشسردەوام لنانی بنووسین و ڕاھ
 ل داھنان  دەركوتنی  ئگری  سادەكان، 

مانشت نووسیندا كمتر دتپش.
*فرەچشنی ل مانشت نووسیندا

نووسیندا  مانشت   ــ ل تكنیكك  ھــر 
 بكات كتمانش بتوان ت، دەبنركاربھب
 سترجمانكاتدا بھوە، لندنشیاوی خو
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بكات. دگیری و
مانشتدا ل جۆشوخرۆش دروستكردنی
مانشت ،نیی جنجاكردن بمبستی
لسر چــاوی بكات، شیدا خونر دەبــ
ھست لــســر كــار و دابنت كتمانش
لپناو مانشت جۆرەھا  لڕاستیدا  بكات.
گونجاوتردا نووسینی مانشت ل ئاسانكاریی
مانشت، جــۆرەكــانــی ناسینی بــكــاردــت.

ئاسانتر دەكات. مانشت نووسین

لھنجان *مانشتكانی
لــڕاســتــیــدا لھنجان، مانشتكانی
ھــواڵ لــ تمانش دروســتــی ھنجانی
واھڕاپۆرت و لھواڵ كۆمك یاخود
ئامانجكی تانمانش ئم ئاوتییكان.
ناڕاستوخۆ، وتی گواستنوەی :ل بریتیی
وتاردان، ھڤپیڤین، گشتی مانای و تگیشتن
كورتیكی یا كۆتایی یا گشتی دەرەنجامكی

.كانواھیا ڕاپۆرت ھواكان سرجم
مانشتدا شنچ لم  گرنگ مسلی
پسپۆڕیی رۆژنامكو ستراتیژی ك یمئ
نووس مانشت ڕوانینی لرۆژنامنووسیدا
ئم جــۆری لسادەترین سرنج دەگــۆڕن.

بدە: تانمانش شنچ
و ڕۆڵ دەربارەی كۆمار سرۆك وتكانی

لكۆمگادا ژنان ئركی
،تمانش شنچ ئــو  ببینینی خونر
ســــرۆك كــۆمــار ــكــانــی ــ وت ــدەگــات ك ــ ت
گرنگترین شوازەدا، لم (ژنان)ە. دەربارەی
ـــــارەی دەرب كـــ كــــــ ـــاردان ــی وت ــســل م
تنیا یــاخــود بـــووە  ژنـــان ئــركــی و  ڕۆڵ 
ئوا بــووە، بارەیوە لم وتاردان بابتی
ئو دایدەنت. مانشتكدا ل مانشتنووس
لكۆی گشتی و بگشتی تانمانش شنچ
و ڕاپــۆرت یاخود ھڤپیڤین وتاردانكدا،

ئامادە دەكن.  ھوای
:نموون

دەربـــارەی ناوخۆ وەزیـــری ١-وتــكــانــی
پارزگاكانی ل ئاسایش سقامگیركردنی

وتدا. خۆرھتی
دەربارەی دەرەوە وەزیری ٢-ھڤپیڤینی

عیراق لسقامگیریی ناوچكدا. ڕۆی
شڕەكانی لبارەی ڕاپــۆرت ٣-نوترین

عیراق. باشووری
ل شڕی بربو و برگرییكی ٤-ھرش

فارس. كنداوی ل سدە بونی
بگژداچوونوەی بۆ ئمریكا ٥-ستراتیژی

ناوچكدا. ل ئران دەستی
جۆرە ئم ك بدرت لوە سرنج دەب
فرمانیان  ك ئــوەی ســـرەڕای تانمانش
بــم ،نیی دەســـتـــواژەكـــدا كــۆتــایــی   ــ ل
ھژمار نادیاریكراو و گشتی بمانشتكی
كام ماناكی و چمك چونك ناكرن،
جوانی بھۆی كتمانش فرمانی تنیا و
لــو ــكــكــیــ مــــ ئ ـــــراوە. ــوە الب ــك ڕســت
نووسیندا مانشت ل دەتوانرێ ك بوارانی
كۆتاییكیدا ل فرمان دانانی ل چاوپۆشی
ھیچ كاتك لھنجان بكرت. مانشتكانی
ل ڕاستوخۆ وتگواستنوەی بشوەی
نانووسرت. ھڤپیڤینكاندا و وتاردانكان

نــووســیــنــی لـــ خــاــــكــی بــایــخــداریــتــر
و تگیشتن لھنجاندا،  مانشتكانی 
ھڤپیڤین ل یكنووس مانشت ھنجانی
ھربایتكیتری ــ ل ــا ی وتـــــاردان ــاخــود  ی
سرنج دەب نووس مانشت واتا .كواھ
ھڤپیڤیندا، لــ بۆنموون كــ ــدات ب ــوە  ل
وتاربژ، ھروەھا .رەوەیئاگادارك پیڤدەر
شــرۆڤــ بــابــتــــك یــاخــود مــســلــیــكــی
لم كــــردووە. ئــاراســتــی ـــردووە یــاخــود ك
(جختكردنوە)،  دەستواژەكانی رووەوە
(ئاگاداركردنوە)، (ڕنمایی)، (شیكردنوە)،
لجی  ویستپ (وتاردان)  (ڕوونكردنوە)و
تگیشتنی بپی لڕاستیدا و بت خۆیدا
سوودی كتنووسمانش راستودروستی

لوەربگیردرت.
پرۆسیسی ــۆ ب ــاچــۆف ــۆرب گ شـــرۆڤـــی 

سۆڤییت ل (پرۆسترۆیكا)
الینگرانی بۆ كۆمار  سرۆك  ھۆشداری

ناوچكدا ل ئمریكا
خوندنوەی  ل یوانل نووس  مانشت
كــ چـــمـــكـــی ھــــواــــكــــ بـــگـــاتـــ ئـــــم
ئنجام ھۆشداریی یاخود ئاگاداركردنوە
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وشـــی ھـــمـــان كـــ ــكــدا ــ ــكــات ل دراوە، 
خودی ل ھۆشداریی یاخود ئاگاداركردنوە
سرۆكی بۆنموون .بوونی نیی ھواكدا
ڕایدەگینت ھڤپیڤینكدا ل شارەوانی
گشت لالین پیادەڕۆكان ڕگای گرتنی ك
سزا دەت سرپچییو چینءتوژەكانوە
یاخود كراوە، دەستنیشان ئنجامدەران بۆ
بشی لم دەكرن. دەستگیر سرپچیكاران
ئــاگــاداركــردنــوەی بۆنی ھڤپیڤینكدا
گوزارشتكی شنچ بم دەتوانرێ و لدت

لھبھنجرت:
 

شــارەوانــی ســرۆكــی ئــاگــاداركــردنــوەی
ڕگاوە گرتنی لبارەی

شارەوانی ئاگاداركردنوەی سرۆكی
دەستگیر سرپچیكارەكان توژە و چین

دەكرن

ل ســـوود كــ مانشتانیتر ــم ئ بــنــۆڕە 
وەرگیراوە: لھنجان ربازی

سووتاند كابویان جنڕاڵ، و شا
(ابرار-١٣٧٢/١٠/١٢) رۆژنامی

بوو گران ھموان بۆ كارەبا
ئمش بــكــن، ــار ــژم ھ نــرخــی خــۆتــان

یكخشت
(ابرار-١٣٧٢/١١/٥)  رۆژنامی
زۆربی ت كشبدرخا دەبسرنج لم
ھستیاربوونی بھۆی نووس مانشت جار،
ھڤپیڤینكو یاخود كوتاردان بابتی
بابتكان، برجستكردنی ب نكردن حز
وەردەگیردرت. تانمانش جۆرە لم سوود
ك دەكــرــتــوە ــســر ئــــوەش جــخــت ل
تمانش ل  دەب لھنجان مانشتكانی 
ك بــكــرــتــوە جیا ــان ــارەك ــادی ن و  گشتی 

ناوەرۆكن. ۆزو بئا بگشتی
سلماندن(١٠) *مانشتكانی

لـــڕووی ــ ك یتانمانش جـــۆرە ئـــو 
دیاریكراو ئامانجگلكی  ب ــاوەرۆكــوە  ن

بزوواندنی یاخود  ڕنماكردن دەنووسرن: 
و ـــردن ـــۆك ب پـــروپـــاگـــنـــدە ــی،  گــشــت ڕای 
كتباب یاخود كارك برجستكردنی
بۆ خۆشكردنزەمین كــۆمــــگــادا، لــنــاو 
تــایــبــتــی، جــــبــجــــكــردنــی ســیــاســتــــكــی
یاخود دەستیك ژركاریگریی خستن
گشتی بشوەیكی و گایكۆم توژكی
و ھــانــدان بــۆ ناڕاستوخۆ پــروپــاگــنــدەی
ھواك پیامی  پوپاگندەی سپاندنی 

دەكات.
دەستواژەكان مانشتاندا، جــۆرە لــم
ھــیــو ــان ــی ــڕەت ــن ب ــــكــی ھــســتــیــارو ڕۆ
ھستیار بھبژاردنیان سبارەت ویستپ
تمانش تایبتمندییكانی ل یكك بین.
دەتوانرێ ناسینوەیان، و پوپاگندەییكان
بكارھنانی ناوی مانشتاندا شنچ لم
لوە سرنج  دەب بم بھنرت، سیفت
ھسنگاندن سیفتی بكارھنانی بدرت
پوپاگندەیی ب ناكات كتمانش بتنیا،
(مزنترین)  سیفتی بكارھنانی نمون بۆ
وتــكــدا ل پردك بنیاتنانی ـــارەی دەرب
ب جمبست پوپاگندەیكی سیمای
بنووسین (مزنترین  ئگر نادات. كتمانش
و بنیاتنرا) سیروان ــاری  ڕووب لسر پرد
ئم ڕووبارەش كۆنكانی پردە راورد ببب
پوپاگندەیی ناونانین تمانش ئم وابت،

سلماندن. یاخود
جــــۆرە ـــدا ـــدن ـــان ـــم ــــ مــانــشــــتــی ســـل ل
تیادا سیاسی- پوپاگندەیی ڕەگوڕیشیكی
بھرئندازەیك وترا ھروەك دادەندرت.
لــڕواــتــدا ــك ن لــچــمــكــكــدا  كتباب
ـــووس ن ــشــــت ـــــوا مــان ــرــت، ئ ــن ــمــ بــســل

بۆتوە. نزیكتر لئامانجكی
:نموون

بۆ ئــمــریــكــا ـــراق بــ پــــشــنــیــازی ١-عـــی
بوو ڕازی كوت دەربارەی دانووستان

لگڵ عیراق بۆ دانووستان ٢-ڕەزامندی
ڕاگیندرا ئمریكادا

بۆ ئــمــریــكــا و ــراق ــی ــنــی ع ٣-ڕــكــكــوت
لجنڤ دانووستان
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مانا یك ڕواتدا  ل ،تمانش س ئم
واتـــا لــگــڵ بوونی و چــمــك دەگــیــنــن،
مانایكی ــدا، ــت ڕوا شــــوەی لــ جــیــاوازی 
كــاریــگــری ـــم ب ــن، ــن ــی یــكــگــرتــوو دەگ
سوودوەرگرتن شوەو بھۆی (٣) مانشتی
بشوەیكی  (ڕككوتن)  دەستواژەی ل
خونر لسر كاریگریی ناڕاستوخۆ
ھــاودــی و ــی ــاوڕای ھ ــرەو گــیــنــری ــات زی

.یكتو ھردوو
مانشتكانی ــ ل گشتی بــشــــوەیــكــی
ڕواـــت شــــوەی ســــرەڕای سلماندندا، 
كتمانش ل ــوەی ئ نــاواخــن،  چمكی و 
یھ پتری كاریگرییكی  و ھدەچۆڕت 
،ھۆی لــبــرئــم .ستبم جگی ئـــوا 
ســوود دەبـــ لـــم چــشــنــ مــانــشــــتــانــدا
باركی ك وەربگیرت واژانــدەســتــ لــو 
باری ب پتریان ھی. بایخدان سۆزدارانی
براوردكردنی و دەستواژەكان سۆزداریی
دژیككان و ھــاوواتــا ــواژە دەســت نوان 
مانشتی ل دەســتــواژەیــك  فرەمانایی و 
لوەش ،یھ بنچینیی ڕۆكی سلماندندا
یكمی ك دەستواژەی وەیئ گرنگتریش
یكمین سرنجاكشان بۆ دەب كتمانش
بایخ دەب بۆنموون بدات، خونر ل لدان
دەستواژەكانی لنوان ك بدرت بــوە
دەتوانن  (كاردانوە) و (ڕەتكردنوە) كامیان
مانشت یاریدەی ،كستبم گیاندنی بۆ

بدات.
و (ھوەشان دەستواژەكانی ھروەھا
(سیستم) و  (پۆ)  وشكانی و  كوتن) 
دەستواژەكانی و حكومانی (رژم)ی یاخود
(ســازش)، یا  (ڕككوتن) یا  (ڕەزامــنــدی) 
و  (مائاوایی)  و  دوایـــی)  (كۆچی و  ــرد)  (م
ھاوشوەكانیان،  و (لــنــاوبــرا)  و  (نــمــان) 
جیاوازیان ســۆزداری  باركی ھریكیان

.یھ

ترۆپك *مانشت و
وا بگشتی رۆژناموانییكاندا، بكت ل
ترۆپكی ت لمانش ت كئامۆژگاریی دەكر
مبستی ئم بۆ ھبھنجرت. ھواوە

ھواكوە، ڕەوتی تبچ خراتر خونر ك
یكمدا (ترۆپك)  پرەگرافی ل ئگر چونك
ل واز یوانل نبینت، زیاتر ڕوونكارییكی
ھواك بھنت. خوندنوەی ژەدان بدر
بگیرت، لــبــرچــاو دەبــ و ڕاســتــ  مئ
ل بتایبتی ھلومرجدا  لھندێ  بــم
(دوو لھنجاندا، مانشتكانی نووسینی
دوو  ڕووداوانی ئو مانشتییكان) یاخود
مكب خونر یوانل ،یھ مانشتیان

بكات. دەستبر كڕوونكاریی درەنگوە

مانشتوە  بدوو *ڕووداوەكان
و زانــســتــی ــی گــوتــزایــكــی ــوان ــام رۆژن
داھنان ھۆی ئــم ھرلبر ،ییانواھ
یپیش ئــم بنچینیی بنمای ب چژ و 
بۆ مانشت دوو نووسینی دەژمــــردرــت.
پویستی ك لھمانكاتدا ھواڵ، ڕووداوكی
ھونركو خۆی  ،یھ بینین و  زانین ب
چژو ئـــم پــیــتــۆــكــان   ــووســ ن مانشت 
رۆژناموانیدا زانستی لگڵ ھونرەیان

كردووە. تئاو
الپڕەی ئارایشی بۆ رۆژنامكان ل ھندێ
ئو یاخود ڕووداوــكــوە لبارەی  یكم،
یكتردا لگڵ پیوەندیان ك ڕووداوانــی
دیی) (دوو مانشتی دوو ل سوود ،یھ
(ابرار)(١١) رۆژنامی ئیران، ل وەردەگرن.
لم سوودی ك ئیرانیی رۆژنامی یكمین

وەرگرتووە. نووسین مانشت شوازی

چین؟ *دوومانشتییكان
بۆ  گشتی بشوەیكی مانشتی)  (دوو
ئاوتیی واھ یاخود فرەبابتییكان واھ
دەنووسرن. تاكبابتكان بۆ جار ھندك و
ــاوازن، جــی لیكتر كتمانش ھــــردوو
پیوەندییكیشیان كۆم لھمانكاتدا
كمتر یوەندییپ ئــم .یھ بیكترەوە
لبرئم .یدایماناك ل پتر ڕواتیانیو
دابانك تائندازەیك لسرەتاوە ھۆی
دەكــوــت بــرچــاو مانشتكاندا لنوان 
بزواندنی دەبتمایی  كــاتــدا لھمان و 

خونریش.
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بترۆپكی  دەتوانرێ كتمانش  ھردوو
یاخود بنووسرت، فرەھوای)ی (شیكاریی-
و مانشتی یكموە ترۆپكی ك لتمانش
بت. ھواكوە  دواتری بشی ل دووەم 
واھ ل مانشتییكان  دوو لبرئوەی 
ئاوتییكاندا واھ یاخود فرەبابتییكان
ل مانشتكان ــرێ ــوان دەت دەنــووســرــت،
ھــواــكــشــوە بــشــ جــۆراوجــۆرەكــانــی

ھبھنجرت.
یكم مانشتی شــــوازەوە، لڕوانگی
و بنووسرت فرمان نان بكۆتایھ بب دەب
پبھنرت. كۆتایی بفرمان دووەم مانشتی
بایخی بۆ ھلومرجدا ھندێ ل ھرچندە
ھــردوو دەتوانرێ  كتمانش جوانكاریی 
پبھنرت. كۆتایی فرمانیش ب كتمانش
پتوییكی دووەم مانشتی كۆتایی فرمانی
ماناوە لڕووی دەدات، كتمانش ب زۆرتر

دەكات. ڕوونتر رۆشنترو مانشتكش
ل یكك  ك (تیدوومانش) یكمین بنۆڕە

بوكراوەتوە: وتدا رۆژنامكانی ل
:نموون

عیراق خكی یارمتیدانی بۆ جیھانی داخوازی
ئاگردای لژر ھشتا بغداد

(ابرار-١٣٦٩/١٠/٢٩) - ال١ رۆژنامی
زنجیرە ھناوی  ل ك تمانش دوو  ئم
نووسراوە، بیكترەوە ستواب ڕووداوكی
عیراقی خكی ك دەگینت مانای ئــم
ویستیان بكاندا پئاسمانیی ر بۆردومانژ

.یھ یارمتی
سرنج كواھ بشرۆڤكردنی ھروەھا
چند ل تمانش دوو ئم ك دەدەین لوە
(جنگی دەربارەی كراوەو تئاو ھواك
 ب یكم مانشتی  ك نــووســراوە  ــوت)  ن
تمانش دوو ئم  نھاتووە. كۆتایی  فرمان
نووسراوە، ھواوە دوو  ل ك لكاتكدا
ماناو و پكوەیی ھــم كاتیشدا لھمان
بم ،یھ ڕواتیانی پیوەندییكی ھم
ناھنتئارا. دیاردەی شنچ ئو میشھ

:نموون
كوت ل خویردی دەستبن

بۆسر دەستدرژیان ھاوپیمانان ھزەكانی

كرد عیراق خاكی
(ابرار-١٣٦٩/١٢/٦) - ال١ رۆژنامی

تانمانش دوو ئم ڕواتیانی پیوەندی
كمترە، پشوو مانشتكی ل یكتردا لگڵ
پیوەندییكی كواھ شرۆڤی ب بم
پیدا بــیــكــتــرەوە مــانــاداری ڕاســتــوخــۆ

خونر دەبزونت. تم مانشئ دەكن.
:نموون

پكھنانی خكی كوردستان بۆ پداگری
ئیسالمی كۆنفرانسی

كرایوە دژ ب عیراق ل توركیا دووەم برەی
(ابرار-١٣٦٩/١١/١) - ال١ رۆژنامی
تمانش دوو  ئــم ــاداری مــان پــیــوەنــدی
حزی پتر و ــرە زۆرت پشوو مانشتی  ل
لگڵ دەبزونت. خونریش بدواداگڕانی
ل مانشتان، خۆی ئم ئمشدا جوانكاریی

دەكات. خونر ڕاكش خۆیدا
ڕووداوەكانی كۆی ل تمانش دوو ئم
(قــیــرانــی ھــرــمــی كــوردســتــان كــنــاوچــ
خونرە  بـــم نـــووســـراوە،  ٢٠٠٧دا)  لــ
یكمدا نۆڕینی ل كرۆژنام ئاساییكانی
ندۆزتوە، كیوەندییپ بخرایی یوانل
ئم نوان پیوەندی دۆزینوەی بۆ بم
شنوكوكردنیان ھستی تمانش دوو
ترۆپك ئینتیما بۆ خوندنوەی و دەبزوت
جۆرە ئم دەكــات. پیدا كواھ دەقی و 
نووكھ ئمدا چاپمنی ل تانمانش
تانمانش شنچ بم خونران و بۆتباو

ئاشنان.
نموونكانیتر:

ناوخۆیی جنگی للواری جزائیر (١
(نھنی) بووە ئیسالمی برەی ڕزگاری

(ابرار-١٣٧٠/١٠/٢٥) - ال١ رۆژنامی
ـــاوە ـــی پ ـــی ـــت ـــوم حـــك جــــزائــــیــــر،   (٢

ھنبژراوەكان
ل خك داوای ئیسالمی ڕزگاری برەی

بكن ڕزگار كرد وت
(ابرار-١٣٧٠/١٠/٢٤) - ال١ رۆژنامی
پشنیازەكی ل نودەوتی ٣)پشوازی

ئیران
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ئاشتی ھوكانی بــووەنــاوەنــدی ــاران  ت
لناوچكدا

(ابرار-١٣٦٩/١١/١٧) - ال١ رۆژنامی
ھـــواـــی ـــ ل ــت  ــشــ مــان ــی  ــن ــووســی ن  (١

فرەبابتیدا(١٢)
توركمانكاندا لناو كۆمار سرۆك

كوتكار (خمب) بنداوی بكارھنانی
ھـــواـــی ـــ ل مــانــشــــت  ــی  ــن ــووســی ن  -٢

تاكبابتیدا
ھولر ئاسمانی ل خونین فینی

كوژران گشتیار ١٣٢
فرەبابتی ھوای ل مانشت نووسینی (٣

لھنجان ربازی ل بسودوەرگرتن
ناوچكدا ل تۆماھۆك موشكی

لی موس و كركوك ل مترسی زەنگی
دا

ـــواھـــ لـــ ــت  ــشــ ــان م نــووســیــنــی   (٤
ئاوتییكان

رۆكت بۆ سفارەتكان ھرشی
جھشت بغدادیان دیبلۆماتكان

ئاوتییكان واھ تلنووسینیمانش (٥
لھنجان ربازی ل بسوودوەرگرتن

(ھورامان) ل گوز خوناوییكانی لق
ئمریكاو سربازەكانی بۆسر ھرش

پكرد دەستی بریتانیا

نرنی فرمانی ب *مانشت
ل ك پدراوە ڕگی نووس مانشت ئایا
وەربگرت؟ نرنی فرمانی ل سود مانشتدا
نرنی فرمانی چونك نخرە، وەمكی
واتك ناكات،  كارك ئنجامدانی ڕنمایی 
ھوایش كاتك نــداوەو ڕووی ھواك
ببوكردنوەش پویستی واتك ڕووندات
لــڕوویــكــیــتــرەوە دەتـــوانـــرێ بـــم   ،نیی

نرنییوە. فرمانی ب مانشت تبنۆڕدر
ب خۆی فرمانك، ڕووندانی ك كاتك
شنوچل دەكرت، ھژمار ھواڵ و ڕووداو
فرمانی ســوود ل دەتــوانــرێ ــارودۆخــدا ب
كتباب تبھ ك وەربگیرت نرنی
جیاكردنوەو ھزی ب ستواب دەگمنو

مانشتنووسكوە. لھاتوویی

:نموون
زمــانــی لـــ ــ ــك ــق ت وردەكـــاریـــیـــكـــانـــی

شایتحاكانوە
سرۆك كۆماری  ٥ گولل، ئارامی تقاندنی

نشواند
(ابرار-١٣٧٢/١١/١٣) رۆژنامی

پرسیارییكان تمانش*
نــابــ مــانــشــــت ــكــی گــشــتــی ــوەی شــــ ب
ــــت، چــونــكــ پــرســیــاركــردن پــرســیــاریــی ب
تیادا نرنیانی ــوەی ــاردان ك لخونر،
دەتوانین لكاتكدا ھــر دەكــات، دروســت
پرسیارەك ك بنووسین پرسیاریی مانشتی

بت. وەمیش خۆی كاتدا لھمان
گمارۆدانی و نووس مانشت توانینی
بتوان تــا دەدات یارمتی ڕووداوەكـــــان،
بۆ (روانین لجۆری پرسیاریی مانشتكی
پرسیارەكش وەمــی ك بنووس ئایندە)
نووس مانشت پشبینی ھزی ــداتــوە. ب
تمانش نــووســیــنــی لـــ ــگ  ــرن گ ــكــی  ــ ڕۆ
خونر لڕاستیدا دەگت. پرسیارییكاندا
دەب پرسیاریی، مانشتی خوندنوەی ب
لمانشتكوە پــرســیــارەكــش وەمــــی 

وەربگرتوە.
زنجیرە ل تم مانشئ .تمانش ئم بنۆڕە
قیرانی بــ ــدیــدار پــیــوەن ڕووداوەكـــانـــی
مانشتنووس و نووسراوە جزائیر ناوخۆی
میلیتاریستكان  كــ ئــمــی بپشبینی
ــدەســت، ــرن دەگ ــردا ــی ــ جــزائ دەســــت ل
پرسیاریی مانشتی نووسینی بۆ ھنگاوی
ھواكشدا بدواداچوونی لگڵ ھناوە.
بۆخونرڕۆشندەبتوەكمیلیتاریستكان
سرەنجام ھاتوونتسركارو جزائیر ل

گیشتووە. خۆی ئامانجی ب كتمانش
پكھنانی بۆ خك ئامادەگی جزائیر،

حكومت
دەكات؟ كودەتا سوپا

(ابرار-١٣٧٠/١٠/٨) رۆژنامی

ھواییكان  نناسراوە تمانش *
تانمانش بــو نــنــاســراوەكــان  تمانش
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ــاو جــی ـــكـــی ـــوەی شــــــ ـــــت كــــ ب ـــــر دەوت
زاراوە لسر بكارھنانی بجختكردنوە
ل ھواڵ ھندێ بۆ خوازراوەكان، نمایشی و

دەنووسرت. ڕاپۆرتھواكاندا و
ھموو بۆ ،تانمانش ئــم بكارھنانی 
ــجــــت. ــاگــون ن ــــــواڵ و ڕووداوەكـــــــــــان ھ
واھل ــرێ ــوان دەت گشتی بشوەیكی
ـــــان، ڕووداوەك ھــونــریــی، ڕوونــاكــبــیــریــی،
بدەگمنیش و  كشناسی كــۆمــیــتــی، 

بكاربھنرت. ڕەخنیی و لسیاسی
لــئــاودا شـــو ــنــیــمــانــی دو١) ســولــ

نغرۆبوو.
ــردەم ــب ل تــوركــیــا ـــوردی ٢) قــیــرانــی ك

ئاشتی) و (جنگ دووڕیانی:
باری خۆڵ شارەزوو ل ندو (٣

چاپمنیدا ل مانشت *رۆی
ناوەرۆكدا ك شوە بسر مسلیی ئم
و رۆژنــامــنــووســان لنو نــا، یاخود   ــ زا
فراوان باسگلكی رۆژناموانیدا پسپۆڕانی
فرەچشنی لگڵ باوەڕپكراو بھای .یھ
ئاستی وەدا، دەتوانش رتاپاگیریی لس و
گرنگییكی بكاتوە. ــرز ب نــاوەرۆكــیــش
شوەوە، لڕگی  بتوانرێ ك  وەدایــلــ
بۆ چاپمنی خونران ژمارەیكی زۆرتری
ڕنماكری مانشت ڕۆی  بكرت. ڕاكش
ڕنماییش ئم ھواكو برەو خونرە
،شبانگ تازەیی، سرنجاكشان، دەبــ
بــســر ـــبـــوون زا ســلــمــانــدنــی تــــدابــــت.
نووسین ل دروست دەستواژەكان، وردیی
سركوتنی كلیلی ھــواڵ، گمارۆدانی  و 

.نووسین مانشت
مــانــاكــی ــســر ل ــ مــانــشــــت لـــوـــدا ك
وشكان و دەســتــواژەكــان ڕادەوەستت،
نووس مانشت .یھ بنچینییان ڕۆكی
زاڵ بكارھنراوەكیدا  زمان بسر  دەب
و بناست تازەكان تڕو دەستواژە بت،

بزانت. بكاربردنیان جگی

مانشت شوەی *ھبژاردنی
ئو ناوونیشانی لنوان براوردكاریی

براییكاندا  رۆژنــامــ ل ك ڕووداوانــــی
ل ئمۆ  مانشتانی ئو لگڵ كرا چاپ 
ك دەدات نیشانی دەبینرت، چاپمنیدا
گۆڕانووەرچرخانیشوەیناونیشانكانی
لسربنمای زنجیرە و مانشتكان ھواڵ
ئندازەیی شوە و ھونریی  تكنیككی
سرنجاكشانی ئامانجكشی و ھاتۆتئارا

مانشتكان. برەو راننخو
ب مانشتدا، شــــوەی  ھــــبــژاردنــی  ــ ل
ستوونكانی ژمــارەی گرنگی یكم پلی
ئندازەی ل دەكان ژمارەی رۆژنامكو
براییكاندا، رۆژنام ل زیاترە. پیتكان
لــگــڵ لكچوونیان  ــر ــات زی مانشتكان
ك یھ كتبكدا فسكانی ناوونیشانی

دەبرت. خا بم پی ئمۆ
دەخرتڕوو، شوازانی ئو زۆرینی
نییو گونجاو فرەستوونییكان واھ بۆ
تا مانشتانی ئو بۆ بكارھنانیان شونی

گونجاوە. ستوونن، دوو
دیی: یك مانشتی (١

وەك ك كتمانش دیی  یك مانشتی 
ستوون لسر یك ڕاستھك دەتوانرێ
بكشت. درـــژە ستوونك چند یــاخــود

:نموون
گڕایوە بغداد بۆ جاركیتر جنگ

یكسان: دوو دی مانشتی (٢
ژمارەی بگورەی  دی  دوو مانشتی 
بــشــــوەی ــان ــراوەك ــن ــ ــارھ ــك ــ ب ســتــوون

:نموون الكش دەبت. یاخود چوارگۆش
بدەستــھـنری بــووە كورد نووسركی

ئندرسن) (كریستیان كتبی خـــتی
یكسان: فرەدی مانشتی (٣

 تمانش ئو بۆ بگشتی تمانش جۆرە  ئم
،بچووك پیتكانیشیان كــ بــچــووكــانــی
و بنووسرت بۆ  دیشی (٤) تا دەتوانرێ
ستوون (١ تا ٣) ل ستوونكانیش ژمارەی

:نموون بت.
ھاریكاریـی لكتگیشتنی یادداشتی

و عیراق تكنلۆژی و فركردن زانستی
كــــــرا. ئــیــمـزا ئـمـۆ ئیران
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پپلیكانیی: مانشتی -٤
 واھ بۆ بگشتی پپلیكانیی مانشتی  
س تا دوو گونجاوە، ستونییكان (٢ تا ٣)
و شوەیكی دادەندرت لژر یكتردا د

:نموون دەكن، دروست ناھاوتریبی
ل پشوازی كوردستان پارلمانی

داخوازیی چاكسازی ل حكومتی ھرمدا
كرد

ھگڕاوە:  ھڕەمی مانشتی -٥
وابۆ ھ ك ھگڕاوە مانشتی ھڕەمی
دوو ل گونجاوە، ستوونییكان س تا دوو
ئندازەی دەكانی د پكھاتووەو س تا
دەبتوە. كمتر خوارەوە برەو لسرەوە

:نموون
ب سركوتن كوردستان تۆپی پی تیپی

بغدا پی تۆپی سر ب
ئاسیا قارەمانی ب بوو

***********
********
*******

مانشتی سگۆشیی:  (٦ 
بپچوانی لڕوویشوەوە، تمانش ئم
بدی ھگڕاوەیو  ھڕەمی مانشتی 
گورەكان بدە دەكات و دەستپ بچووك
سگۆشیی شوەیكی و پدت كۆتایی

بخۆوەدەگرت.
:نموون

كوردستان
بغدا ب سركوتن ب

عراق پی تۆپی قارەمانی ب بوو
*******

**********
*************

دەتـــوانـــرێ ،ــوازانــم شــرەڕای ئـــســـــ
بم بكرت، رەچاو مانشتیتریش كۆمك
دەتوانرێ ك بگیرت لبرچاو خا ئم دەب
ھوایشدا ئندازەی لگڵ مانشت شوەی
ــان ــژەك در ــ واــ ھ دەســتــنــیــشــان بــكــرــت.
دەوت گورەیان مانشتگلكی بدنیاییوە

بئندازەی پیوەندی دەكانیش ژمارەی و
ترخانكراوەكان ستوون ژمارەی و ھواڵ
تمانش ل بھرحاڵ .یھ ھواكوە بۆ
وەك دك ھر فرەدییكاندا، دوودو
وشكان ناشكنرت دەكات، شیعر كار بیتی
ك بكرت دــبــنــدی بــجــۆرــك  و دەبــ
خراتر خونر بۆ كتمانش خوندنوەی

بكات.

مانشت *شوەكانیتری
چپ بۆالی نیوەھڕەمی مانشتی -

:نموون
************
**********
********

ڕاست: بۆالی نیوەھڕەمی مانشتی -
:نموون

************
**********

********

چپ بۆالی سگۆشیی مانشتی -
:نموون

****
*******
*********

ڕاست بۆالی سگۆشیی -مانشتی
:نموون
****

*******
*********

چپ بۆالی نایكسان -مانشتی
:نموون

*********
******
*********

ڕاست بۆالی نایكسان -مانشتی
:نموون
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*********
******

*********

چكراوە مانشتی نایكسان و -
:نموون

*********
******

************

مانشتدا ل *خابندی
(نیشاندانان)

ك ـــی م خـــائــــ بــلــبــرچــاوگــرتــنــی
ڕزمان، نیشانكانی رەمــزو بكارھنانی
،نیی فارسیدا ل زمانی ئوتۆی پشینیكی
برپرسیارتی پگو  ھۆی ھشتا  لبرئم
نبووە، جگیر ھستماندا ل نیشانان ئم
یاریدەیكی خابندی ك لبرئمی بم
و دەدات كتباب لــ تگیشتن زۆری 
ئاۆزكاویی و دەكات ئاسانتر تگیشتنكی
بكارھنراوی لزمانی بكارھنانی ناھت،

.یھ تایبتی گرنگییكی رۆژنامدا،
كموە جیاوازییكی ب نیشاندانانكان
ــنــرــت، كــاردەھــبــ لـــ مــانــشــــتــكــانــیــشــدا
دەتوانرێ نیشانان لو بسوودوەرگرتن
ب پیبردن لڕووی كورتترو  مانشتكان
رووەوە، بكرت. لم ماناكشییوە ئاسانتر
تنیا باسدا لم نیشانكان بكارھنانی

دەكرت. شرۆڤ مانشتكانوە لبارەی

    (.) ١-خاڵ
ـــدا ـــان ـــواوەك ت ــی ڕســتــ ــای ــۆت ــك خــــاڵ ل
ئیستكی دەبتمایی و بكاردەھنرت
تنھا خاڵ (.) مانشتدا ل بم درژخاین،

بكاردەھنرت. كورتكراوەكان بۆ
:نموون

بی.بی. ــۆی ڕادی پوپاگندەیی ھمتی
سی

توندتر عــیــراق ــرە كــوردەكــانــی ــب بــۆ ڕ
دەبت

 :(،) ٢-ڤرگول
،كـــورتـــ ڤــــرگــول ڕەمــــــزی ئــیــســتــــكــی
ل بگشتی مانشتدا ل ك كڕاوەستان
جار و ھندك زیاتر بكارناھنرت جارك

(و)،(١٣) جگرەوەی تدەب مانشتدا ل
:نموون

ب تـــوركـــیـــای ١-حـــكـــومـــتـــی ھـــرـــم،
كرد تۆمتبار كركووك ل دەستوەردان

لناوبردنی نوێ، سیستمی  ٢-ئامانجی
سنوورەكان

 ٣٠٠ و  بریندار  ١٥٠٠ كـــوژراو،   ٣-٢٠٠
الفــاوی دەرەنــجــامــی زیــانــی میلیۆن دیــنــار

بوو باكووری وت

ڤرگول (؛):  ٣-خاڵ و
یاخود ئیستك نیشانی ڤرگول و خاڵ
ل بگومان  ئیست ئــم كــ كڕاوەستان

كمترە. خاڵ ل ل زیاترو ڤرگول
دوو جــیــاكــردنــوەی بــۆ لــ مــانــشــــتــدا
بم سربخۆ، بــڕواــت دەســتــواژەی
ل بكاردەھنرت. بیكتر پیوەندیدار
ل بتایبتی ڕوونكارییكانیشدا دەستواژە

بكاربھنرت. دەتوانرێ مانشتدا،
:نموون

نناسراو بیاننامیكی ١-بوبوونوەی
(بغداد)؛ ل

خستژر ڕەخنوە حكومتی عیراقی

٢-كۆبوونوەی سرانی بزووتنوەی
جاكارتا ل نابرپرسیارتی

جیھاندا ل ژیاریان ڕۆی بوژاندنوەی

:(:) خاڵ ٤-دوو
گواستنوەی  رلب خاڵ)  (دوو  نیشانی
فــرمــان لـــبـــری ــــدرــــت و وتـــیـــك دادەن
(دوو نیشانی ھروەھا بكاردەھنرت.
ھژماركردن یاخود بیار درژەی ل خاڵ)
ــڕووی بــشــكــانــی بــابــتــــكــدا ــن و خــســت

بكاردەھنرت.
:نموون

سنورەكانی  ل كۆمار: گۆڕان سرۆك -١
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ناوچكدا
ناكین قبوڵ

كۆشكی بۆ تایمز نیویۆرك ئامۆژگاری -٢
سپی:

ئیران لگڵ زیاتر دوژمنایتی
نخر ،ب ئوروپا: یكتی -٣
دەدەن دەنگ ئمۆ فرەنسییكان

بیاننامیكدا: ل عرەب شخی ٦ -٤
ئیران ناوخۆی كاروباری ل دەستوەردان

(" ") گیوم نیشانی -٥
گیوم یــاخــود وتگواستنوە نیشانی
وتگواستنوەی  كۆتایی لــســرەتــاو  ("")
بملمانشتدا ڕاستوخۆدا بكاردەھنرت،
درژەكان بۆ دەستواژە گیوم لبرئوەی
دەستنیشانكردنی بۆ زیاتر بكارناھنرت،
تایبتی دەســتــواژەیــكــی یــاخــود زاراوە 

بكاردەھنرت.
و سیاستمداران لناو "مافیا" ١-ڕۆــی

عیراقدا پۆلیسی
ڕگاچارەی دەستبركردنی بۆ ٢-ھودان

"كركوك" دەربارەی سیاسی

( - ) ٦- نیشانی داش
ڕست جیاكردنوەی بۆ داش نیشانی
مانشتدا ل ،كدژی دەستواژەیكی یاخود
بشكانی بیكوەبستنوەی بۆ زیاتر

بكاردەھنرت. دووبش وشیكی
مانشتدا كۆتایی ل ینیشان ئم ھروەھا
وەیمشب (:)یشدادەندرت، نیشانی لبری
كڕست گوزەرەوەك یاخود پیڤدەری ناوی

دادەندرت. مانشتكدا كۆتایی ل
:نموون

ل داماینی چك بۆ ١-پرۆژەی ئمریكی
ئیسرائیل لجگ ناوەڕاست- خۆرھتی

كـــــوردی- ــی ــك ــر ــی شــاع مـــحـــوی   -٢
ئیسالمیی

قبوڵ ناوچكدا سنوورەكانی ل ٣-گۆڕان
كۆمار سرۆك ناكین-

و (؟) پــــرســــیــــار ٧-نـــیـــشـــانـــكـــانـــی 
سرسوڕمان(!)

ڕوون، دەبــــ مــانــشــــت ـــوەی  ـــرئ ـــب ل
شربۆیھ بت، تگیشتن شیاوی شایستو
نیشانی ــ ك دــتــپــــش ـــوە ئ كـــات  كـــم 
ســرســوڕمــان نــیــشــانــی و  (؟)  پــرســیــار 
لو بگشتی كــ سرنجاكشان یــاخــود
،دەروونیی ھستءسۆزی دەربی ڕستانی

بكاربھنرت.
ل یكك جیاوكاندا، تباب لو لیكك
ڕووداوەكانی دەربارەی تاران رۆژنامكانی
یكمدا الپڕەی ل مانشتی جزائیر ئم

نووسیبوو
پكھنانی بۆ خك ئامادەگی جزائیر،

حكومت
دەكات؟ كودەتا سوپا

ابرار-١٣٧٠/١٠/٨- ال١ رۆژنامی

سرسوڕمان -نیشانی
:نموون

دەكات ھاوار گرانی وەزیر! جنابی

ل مانشتدا ٨-نیشان ماتماتیكییكان
تایبتمندییی ئم رۆژناموانی زانستی
پیوەندی میشھ لــبــرئــوەی ك  یھ
لو داھنان  ،یھ ھــزردا  و ھست لگڵ
لنكراو بشوەی بنچیكی گومان بوارەدا
لگڵ و داھنان دەخرتبرچاو. نوكاریی
شمرئبرلھ بووە، تئاو رۆژناموانیدا
ئم .ییرۆژان زانستدا لم وەرچرخانكان
تا وەرگرەكانوە، خزمت تدەچ نانداھ
چۆنییتی جوانكاریی ل شوەدا، سرەڕای
چاكتر وەرگرەكانیشیدا لگڵ پیوەندی

بكات. خراتری بكاتوەو
ماتماتیكییكان نیشان ل وەرگرتن سود
بازنی تدەچ رۆژنامشدا مانشتی ل
وەرگرتنی سود ھرچندە داھنانوە، ئم
بۆ ئامادەگی نیشانانو لم ڕاستءدروست

.ویستپ مرجكی بشیاودانانیان،
مانشتانی ــم ل نموونگلك  بــنــۆڕە
ل یكك ل ئیران  ل جار بۆیكمین  ك
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تاقیكراوەتوەو ــكــدا وت رۆژنــامــكــانــی
لكراوە: پشوازیشی

دانیشتوانی  كۆبوونوەی ل سرمانشت: 
ڕاگیندرا سوداندا

٥٠٪ی  + وت ٥٠ ســرەكــی:  مانشتی
ئلجیشی سوق ناوچی + سرچاوەكان

نوی سیستمی  ــ دەب ئیسالم ئۆمتی 
سرۆك كۆمار جیھان پكبھنن-

ابرار-١٣٧٠/٩/٢٤-ال١ رۆژنامی
:نموون

ئاسایشی بۆ نــوێ پكھاتی   (٢+٦)  -١
كركووك شاری

دابشبوون x دابشبوون -٢
برژەوەندھاوبشكان كۆمارە ئایندەی

پراوزەكان:
.(.Headline (E.)، titre (F -١

ئنجومنی كۆبوونوەی ندانی ئنجام بۆنمون -٢
پاشگزبوونوەی سرۆكی خۆیدا، وەزیران لكاتی
ندانی ئنجام وتكیتر، بۆ سردانكیدا ك لتو
ھریك بكرت.. جبج بیاربووە ك پرۆژەیك
جبج و بدرن ئنجام  دەبوای ك كارانی لم

(و-ك). شاكرنجس خونر الی نكراون،
.(Deck (E). Soustitre (F -٣

.Subhead -٤
.Banner Headline-٥
.Agenda- Setting-٦

.Donald Shaw، Maxwell McCombs -٧
Point -٨

سگۆشیی)ش پارچ) جونی ب شوازە ئم -٩
ڕیتمی ل زۆری و نزمییكی برز چونك ناودەبرت،

(و-ك). یھ دەربیندا
.Persuasive Heads -١٠

(ابرار) دامزراوەی (ابرار) لالین رۆژنامی -١١
بودەكرتوە، تــاران شاری ل وپخش چاپ بۆ
(سید سرنووسرەكی و ئیمتیاز خاوەن ئستا
پاشكۆی كۆمك خاوەنی ،زادە)ی سفی محمد
و...ھتد)ە. (و- ورزشی ابرار اقتصادی، وەك (ابرار

ك).
نموونانم لم ھندێ  تگیشتنی زیاتر، بۆ -١٢

(و-ك) بكوردی كردووە
مـــبـــســـتـــانـــش ـــــم ئ ــــۆ  ب -ڤــــــــرگــــول   -١٣

بكاردەھنرت:
ژمارەكان: و جیاكردنوە بۆ ا)

دوژمن ل دەوت سوپای دەستكوتی :نموون

ھــزار   ١٠ و  تفنگ دانــ  ١٠ تانك،   ٥  ،ۆكف  ١٠
بوو. فیشك

دوابشی رلب ك وەبیربھنرتوە ئوە ویستپ
دادەندرت. (واو) ڤرگول، لبری ژمارەكان

،تیادای وەسفكی چند لڕستیكدا كات ب)
جیابكرنوە. لك ڤرگول ب وەسفان ئو ویستپ
ڕاستگۆ، ڕاستكردار، درینكان كوردە :نموون

بوون. ئازا و جددی
ك بابتكدا لــھــر  گشتی بشوەیكی پ) 
ئاۆزی وشش ئگر دوو یك ھاتنی دوابــدوای

.ویستپ ڤرگول دانانی كرد، دروست
خوونچكان قۆناغك، چند بینی دوای :نموون

میوە. دەبن
ك ڕستیكدا یا  گوزارشتك ت)لــھــردووالی 
كتباب مسلو الببردرت، لنووسینكش ئگر

ندات. تك
كــ ببفر لــكــاتــــكــدا ـــی دمــــدم،  نــمــوونــ: ق

دەركوت. لدوورەوە داپۆشرابوو،

نعیم روزنامه نگاری نوین، تالیف:دکتر سرچاوە:
عالمه دانشگاه  انتشارات قندی، حسین و بدیعی 

دوم فصل طباطبایی،
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ئحمد*  بھادین

دەستپك: •
فرھنگ  ل كشب ڕۆژنامنووسیی  
نتوەیك و گل ھر شارستانییتی و
گشكردنی و پاراستن بۆ كازئام و
ڕۆكی ڕۆژنامنووسیی ھروەھا زمان.
جماوەر ھۆشیاركردنوەی ل برچاوی
ھر بۆی ،یھ تــاك ڕۆشنبیركردنی و 
ھویان دەســـتـــداران ســـرەتـــاوە  لــ
نبخ ڕۆژنامكان و  چاپخانكان داوە
ئامازك وەكو  و خۆیانوە ڕكفی  ژر
جماوەر چواشكردنی بۆ بھنن، بكاری
جوانكردنی و  ڕاستییكان شواندنی  و
ل داكــۆكــیــكــردن و ڕوخــســاری خــۆیــان

. و برنامكانی خۆیان سیاست
ڕــگــی ــ ل ــــداران ھـــروەھـــا دەســــت
ـــۆرەوە ـــۆراوج ج گــرتــنــبــری شــــوازی
و كـــردن ســـركـــوت ــی وــ بــــــردەوام ھ
داوە، ڕۆژنــامــنــووســانــیــان ڕاوەدونـــانـــی 

دەســتــی بــ چونك ڕۆژنــامــنــووســیــی
چاودریی دەتوانت و دادەنــرێ چــوارەم
وەكو كاتدا ھمان  ل و بكات  حكومت
پكوەبستنی بۆ وای ڕایك و پردك

سیاسی. دەستی جماوەرو
 

الی ڕۆژنامنووسیی سرھدانی •
:دراوس گالنی

دەوروبر گالنی الی ڕۆژنامنووسیی
و تـــورك (عــــرەب، وەكـــو و دراوســــی
ھۆی ب و ھداوە سری زووتر فارس)
بۆیان لبار زەمینی و ھل رەخسانی
و ــووری ــاب ئ و سیاسی وەكـــو ھــۆكــاری
ڕۆژنامیان كورد نتوەی پش ھونری
ــن الی ــ زۆریــنــیــان ل ــ ــــــردووە ك دەرك
لسر و دەرچــــوون دەســـتـــدارانـــوە
دەرباری دەستداران و ل خۆیان خاكی
ئوان پشتگیری ب و ئوان پارەی ب و
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كوردی ڕۆژنامی یكم بم دەرچوون،
شوەی ب و میسر  ل  تاراوگ وتی ل
ل خۆیان پارەی و گیرفان سر ل و ئھلی
میری  پاشا) وە (بدرخان نوەكانی الین
برا بۆتان) ھردوو و میرنشینی (جزیرە
عبدوڕەحمان میدحت بدرخان و (میقداد
بناوی (كوردستان) برایوە بدرخان) ی
قاھیرە  ١٨٩٨/٤/٢٢ ل ل ژمارەی یكم وە

دەرچووە.
 

زمانی بــ جیھاندا لــ  ڕۆژنــامــ یــكــم 
:ـ عرەبی

 ب فرەنسا  سوپای ھرشی دوای  ل  
نوان ل پۆناپرت) (ناپلیۆن سركردایتی
داگیركردنی و (١٨٠١ ـ   ١٧٩٨) سانی

سوپایوە. ئو الین ل میسر
راپڕاندنی مبستی ب ناوبراو سوپای
ل بشك وەكو و، خۆی كاروبارەكانی
و روو جوانكردنی بۆ سیاسی پروپاگندەی
جماوەری برامبر ل خۆی رووخساری
نایھ چاپخانیكی عــرەبــی، میسری
قوتابخانی دوو و میسرەوە نــاوخــۆی

تو ئو زمانی فڕەنسی بۆ منانی ب
ڕۆژنامیكیشی كاتدا ھمان ل دامزراند،
(التنبی) دامزراند  بناوی عرەبی زمانی ب
دادەنرێ عرەبی رۆژنامی یكم ب ك

جیھان دا دەرچووبت. ل ك
ب پاشا) علی (محمد (١٨٢٨) سای ل
بۆ و یچاپخان ــو ل ــن ــرت وەرگ ســـوود 
حكومتكی سیاستی ل داكۆكیكردن
(الوقائع) ناوی ب عرەبی ب رۆژنامیكی
ڕۆژنام یكم ب ئمش ك دەركـــرد
خودی الیــن ل كاتدا لو ك ــرێ دادەن

.دەرچووب عرەبوە نتوەی
 

زمانی بــ جیھاندا لــ  ڕۆژنــامــ یــكــم 
فارسی:ـ

 م ڕۆژنامكی دەرچوونی بارەت بس 
دەرچــووبــــت جیھاندا لــ فــارســی كــ  بــ

: ئمانن ك یھ جیاوازی دووڕای
ك دەن مژوونووسان ل ھندێ ١ـ
ل فارسی زمانی ب ڕۆژنام یكم گوای
ھندستان ل دەرچووە ئینگلیزەكانوە الین
ناوی ب سای(١٨٢٠) ل (تلكك) لشاری

األحوال). (مرآة
ڕۆژنام یكم دەت دووەم ڕای ٢ـ
ل ئران پایتختی تارانی  ل فارسی ب
سای لــ قــاجــارەكــان دەربـــاری حوكمی 
الین  ل االخبار) (كاغز ناوی ب (١٨٣٧)
ناوی  حیشیرازی) دەرچووە كسا (میرزا
 News) وشی ل دەقاودەق ڕۆژنامكی

وەرگرتووە. ئینگلیزییوە paper)ی
 

زمانی ب جیھاندا ل ڕۆژنام یكم •
توركی:ـ

علی (محمد الساییكردنوەی  وەكو
عوسمانی  ئیمپراتۆریتی میسر، ل پاشا) 
(بابی سیاستكانی ل برگریكردن بۆ
(١٨٣١) لسای ل(ئستمبوڵ) عــالــی)

. دەركردووە الوقائع)ەوە (تقویم بناوی
 

ـــان) یــكــم • رۆژنــــامــــی (كـــوردســـت
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:ـ  جیھاندا ل كوردی ڕۆژنامی
ھردووشۆڕشی  شكستھنانی دوای ل  
(جزیرە میرنشینی میری پاشا) (بدرخان
(شخ  و   (١٨٤٧) ســاــی  ــ ل بـــۆتـــان)  و 
ل (١٨٨٠) سای ل نھری) عوبیدوی
ئو بھۆی عوسمانیكان، تورك دژی
ل عوسمانییكان ك توندەی تسیاس
ھاوكات و دەكرد پیادەیان كورد برامبر
گشكردنی و نتوەیی ھستی وروژانی
ــــورد، ك ــــوەی ــــت ئــاســتــی وشــــیــــاری ن
ل سیاسی ڕكخراوی و لكۆم ژمارەیك
ھدا،ھاوكات سریان باكور كوردستانی
بھز رۆشنبیری و سیاسی بزوتنوەیكی
دژی ل عوسمانی دەستی دەرەوەی ل
عبدولحمید) سری  (سوتان حوكمانی
و كسایتیی سیاسی لو ك خۆی ھدا
دەبینییوە رۆشنبیرییاندا و كۆمیتی
و دار  و ناوبراو سوتانی دەستی ل  ك
ڕوویان كردبووە و دەستكی ھھاتبوون
(میسر، تایبتی وتانی ب وتانی دەرەوە

. و...ھتد) سویسرا بريتانیا و فرەنسا،
 

ـــامـــی ڕۆژن كــــورد و دەرچــــوونــــی  •
:ـ قاھیرە ل (كوردستان)

تــری  ــی گــالن ـــو ــش وەك  گــلــی كــوردی
خباتی بــ پــــدان ــژە  ــۆدر دەوروبــــر ب
داكۆكی كردن و خۆی نتوەیی سیاسی و
دەركــردنــی لــ بیری ــی، ــان لــ ماف ڕەواك
پاش كردەوە، خۆی زمانی ب ڕۆژنامیك
بــدرخــان پاشا ئـــوەی ھــردووكــوڕانــی
عبدلەحمان مدحت بدرخان و (میقداد
ل قاھیرە روویانكردە برای بدرخان)ی
ڕۆژنامی یكم  (١٨٩٨/٤/٢٢)دا رۆژی
(كوردستان) ناوی  ب جیھاندا   ل كوردی 
بــدرخــان)ەوە مدحت (میقداد الیــن ل

دەرچوو.
 

ڕۆژنامی دەرچــوونــی ھۆكارەكانی  *
(میسر):ـ ل كوردستان

رزگاربوونی و سربخۆی بوونی -١ 

عوسمانی، دەوتی دەستی ژر ل میسر
(١٩)دا دووجارمیسر ل سدەی ل چونك

داگیركرا: بگانوە سوپای الین
ســاــی(١٧٩٩ـ١٨٠١) ل  / یكم جــاری
ب فــڕەنــســیــیــوە لـــ الیــــن ســـوپـــای
وەیكم داگیركرا ناپلیۆن سركردایتی
زمانی ب ڕۆژنــامــی  یكم و چاپخان
ھۆی بووە ئمش ك لدامزرا، عرەبی
و رۆشنبیری شۆڕشكی سرھدانی

وتدا. رۆژنامنووسی لو
میسر (١٨٨١) سای ل دووەم/ جاری
داگیركرا، ئینگلیزەكانوە سوپای الین ل
ڕادەربـــریـــنـــی ــــــازادی ـــ ئ وەجــــۆرــــك ل
و ھــــداوە ســری تدا ڕۆژنامنووسی
دەستی لژر تواوی   ب یناوچ ئم
ل تایبتی ب نمابوو،  عوسمانییكاندا 
پاشا) علی (محمد ھگڕانوەی دوای

سای(١٨٢٨)دا. ل عوسمانیكان ل
ئــازادی و پنابری مافی بوونی  -٢  
ك كوڕانی كرد وای و ڕادەربین سیاسی
ئم  ــی ــردن دەرك لــ بیر پاشا  ــدرخــان)  (ب

. بكنوە میسر ل یڕۆژنام
چاپمنی یاسای یكم دەرچوونی -٣
ئازادییكی ك (١٨٨٢) لسای میسر ل
دەســتــبــر ــامــنــووســان بــاشــی بــۆ ڕۆژن

كردبوو.
ل میسر جوگرافی پگی نزیكی -٤
ھــاوكــات عــوســمــانــی، ســنــوری دەوــتــی
و سیاسی ڕووی ل تو ئم قورسایی 

. جیھان و كناوچ ل ڕۆشنبیرییوە
و ڕادەربـــیـــن ــی ئـــــازادی ــوون ــب ٥- ن
عوسمانی دەستی لژر ڕۆژنامنووسی
گلی ــی ــان ڕەواك ماف بــ دانــنــنــان و  دا 
و نــووســر ســر خستن كــورد و فشار

. كوردەكان نووسڕۆژنام
 

ڕۆژنــــامــــی بـــایـــخـــی و  ــی  ــگ ــرن گ  *
كوردستان:-

دەســـت كـــوردســـتـــان ١- رۆژنــــامــــی 
و زمان بواری گرنگ بوو ل پشخرییكی
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یرۆژنام ئم چونك كوردیدا، فرھنگی
دادەنـــرێ كـــوردی ــی ــام بــ یــكــم رۆژن
ھاوكات و دەرچــووبــــت جیھاندا   لــ  كــ
ل كوردی جیاواز زمانی جارە ك یكم
نووسینی ئدەبی زمانی تنیا ڕابردوو ك
زمانی پخشان، و ھــۆنــراوە  وەكــو بــوو 
و ھدا ســری كــوردی رۆژنامنوسیی 
ـــڕی خــرایــ ســر ڕووپ ـــوردی زمــانــی ك
فوئاد)ل (د.كــمــال ــروەك ھ رۆژنامكان
رۆژنامی كۆكراوەكانی ژمــارە پشكی
كۆتایی ــا ((ت نووسیویتی: كوردستاندا
زمانی تنیا كوردی زمانی ١٩ھم سدەی
نووسین، لبر بووە نك شیعر گفتوگۆ و
ل كوردستان رۆژنامی دەرچوونی مئ
ل یھ تایبتی بایخكی (١٨٩٨) سای
نتوەكماندا)). ئدەبی و زمان مژووی

 جــــادی) لســــ (عــــالدیــــن ھــــروەھــــا
نووسیویتی: )دا كوردی (ئدەبی  كتبی
بوو تــواوبــوون (١٩)خریكی ((ســدەی
ھۆی ب زمانكی كورد مژووەدا، لم
كاغز ــڕەی الپ كوت سر  رۆژنــامــوە
پخشانكی بدواوە وەختوە لو ئیتر
پیدا تری و ناوكی ڕوخسار ڕۆژبڕۆژ

كرد)).
رووی لــ كــوردســتــان  ٢- رۆژنــامــی
ھبووە، گــورەی بایخكی سیاسییوە
سیاسی خباتی درژەپدەری ب چونك
پاشا (بدرخان شۆڕشكی ھــردوو و 
ــرێ  دادەن نــھــری)  عوبیدوی شخ و 
دا. ئنجامیان عوسمانییكان دژی ل ك
ئم ژمــارەكــانــی ـــی زۆرب لــ ڕووپــــڕی
سوتان لــ توند ڕەخــنــی ڕۆژنــامــیــدا
عوسمانی ئیمپاتۆریتی و (عبدولحمید)
مــزھــر) (د.كــمــال ھـــروەك . گــیــراوە
كتبی ل كــورد گـــورەی مژوونووسی
بۆ :(كوردستان نووسیویتی (مــــژوو)دا
نڕەس و گرنگ سرچاوەیكی خــۆی
ژیانی الیــنــی زۆربــــی تگیشتنی بــۆ 
كۆتایی  ل كــورد ڕوناكبیری  و سیاسی
سدەی سرەتای نۆزدەھمدا و سدەی

٢٠ـھم).
بایخكی كــوردســتــان ــی ــام رۆژن  -٣
بۆ مژووییوە ڕووی   ل یھ گــورەی
گلی ی كژووییم قۆناغ تگیشتن لو
ك ئوشۆڕشانی و تپڕیوە پدا كوردی
ھروەھا كراوە. عوسمانی دەولتی ب دژ
كورد و نوان پیوەندی ل بۆ تگیشتن
سرھدانی (سوارەی حمیدی)  و ئرمن
زانیارییكانی  مزھر)  (د.كمال ڕای ب
بــاشــی نـــاو كـــوردســـتـــان یــــاریــــدەدەری
ل تگیشتن كورد دەدەن بۆ مژوونووسی
چاالكی ئرمن و و كورد پیوەندی نوان
و ســردەم لو كورد نیشتمانپروەرانی

. مژووییدا قۆناغ
گرنگی رۆكی كوردستان رۆژنامی -٤
و ئدەبی كوردیدا ل بوواری زمان ھبوو
كورد شاعیرانی ژیانی  بوكردنوەی  و
بۆ كوردی پخشانی و  ھۆنراوەكانیان و
ب یرۆژنام ئم جار یكم بۆ : نمون
وزیــن)ی (مــم داستانی زنجیرە شوەی
خانی)  (ئحمدی كورد گورەی شاعیری
ــراوە ــۆن ھ ــوەی شــ ــ ب ــ بـــوكـــردەوە ك

دایشتبوو.
خوندنگیك كوردستان رۆژنامی -٥
و كوردی تاكی وشیاركردنوەی بۆ بوو
و سیاسی وشیاری ئاستی برزكردنوەی

. رۆشنبیریان

ڕۆژنامی  یكمی  خولی دەرچوونی   
:ـ كوردستان

یكم  كورددا مژووی ل یكمجار  بۆ
(كوردستان) ناوی ب كوردی  رۆژنامی 
(میقداد الین ل (١٨٩٨/٤/٢٢) ڕۆژی ل
دەرچوو، قاھیرە ل بدرخان)ەوە مدحت
تكا(٣١) یكمیدا خولی ل یرۆژنام ئم

. دەرچووە ل ژمارەی
 ــوو، وات ب ـــردەوام (٤ ســاڵ) ب مــاوەی
(١٨٩٨ـ سانی نوان ل یكمی خولی

دەرچووە. (١٩٠٢
بـــدرخـــان ــداد ــق ــی م  (١-٤) ژمـــــارە  لـــ
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ھـــۆی ــــ ب ــــــــووە، ـــــووســـــری ب ســـــرن
(٥)ەوە لژمارە ناوبراو، نخۆشكوتنی
ئركی ئو بری ل برای عبدولەحمانی
ئستۆ ل رۆژنــامــكــی ســرنــووســری

. گرتووە
فـــشـــاری و راوەدونـــــــــــــان ــــۆی  ــــھ ب
لسر عوسمانی دەوــتــی ــردەوامــی ب
ل یــرۆژنــامــ ئــم ســرنــووســرەكــی،
شوەی  ب جیاوازدا چاپخانی و  شون

: بم جۆرە پچ دەرچووە پچ
(قاھیرە) دەرچووە.  (١ـ٥)ی ل ژمارە

پایتختی  (جنف)  ل (٦ـ١٩)ی ژمــارە
. دەرچووە سویسرا

دیك ل (قاھیرە)  (٢٠ـ٢٣)ی جاركی ژمارە
. دەرچووە

پایتختی  ــدەن)  ــن (ل لــ (٢٤)ی  ژمـــارە
دەرچووە. (بریتانیا)

شاری (فۆلكستۆن)  ل (٢٥ـ٢٩)ی ژمارە
باشوری (لندەن) دەرچووە. ل

ل دووەم جــاری بۆ  (٣٠ـ٣١)ی  ــارە ژم
(سویسرا)دەرچووە. پایتختی (جنف)ی

ماوەی ل ناوبراو رۆژنامی شوەیك ب
چوار و س وت ل خولی یكمی تمنیدا
دەرچووە. چاپخان پنج و جیاواز شاری

سای ل جار یكم بۆ یرۆژنام ئم
(ماربۆرگ)  شاری كتبخانی ل (١٩٦٨)
فوئاد)ەوە (د.كمال الیــن ل ئمانیا ل
ــی ژمــارەكــان ــ ســـرجـــم ــــــوە ك دۆزرای
دەست ب بوو ژمارە (٣١) یكمی خولی
نــدۆزرایــوە (٥) ژمــارەی بــم كوتن،
لم  ك (١٩ ئـــوانـــیـــش(١٠ـ١٢ـ١٧ـ١٨ـ  ك
ئو(٥) ژمارەیكی چند دواییدا سانی
لــ سای ــبــووە دۆزرایـــــوە و ژمـــارە ون
(١٠٠) ســاــیــادی  لــ ھولر  لــ  (١٩٩٨)
لالین كوردیدا رۆژنامنووسیی سای
محموود و نزەنگ بدوع) برزان

)ەوە نمایشكرا . زامدار
(جنف) ل ژمارەی  دوا یرۆژنام ئم 
رۆژنــامــی ــــــ(١٩٠٢/٤/١٤) دەرچــــووە، ل
ب و كـــــوردی كـــوردســـتـــان بـــ زمـــانـــی

دەرچووە  سروو)  (كرمانجی شوەزاری
(فــارســی) بختی  و ــی)  ــرەب (ع بپیتی 
و الپــڕە چوار ب كرۆژنام چاپكراوە.
فتھ دوو (٢٥،٥×٣٢،٥ســـم) قبارەی ب
و جۆری چاپ ڕووی ل جارك دەرچووە.
پویستدا و باش  ئاستكی  ل كــاغــزەوە

بووە.
لڕوویجۆری نخشسازی ودیزاینوە
خۆی سردەمی بۆ بووە ڕاكش سرنج
كۆۆم) ـ دوو(ستوون ب یكمی پڕەی و
جار ھندێ پڕەكانی ناوەوەی و دەرچووە
 . (ستوون ـ كۆۆم) دابشكراوە س بۆ

 
ل (شــروتــمــ) ـــی شــۆڕشــی •  روودان
خوولی دەرچوونی و  عوسمانی  دەوتی

:ـ (كوردستان) ڕۆژنامی دووەمی
كوردستان  رۆژنامی دووەمــی خولی  
دەوتی  ل (شروتم) شۆڕشی دوای ل
الیــن ــ ل  (١٩٠٨) ــ ســاــی ل عــوســمــانــی 
(ئــحــمــد ســورەیــا بـــدرخـــان)ی بـــرازای 
وعبدلحمان بدرخان مدحت (میقداد
بــدرخــان) لــ شـــاری (ئــســتــمــبــوڵ) بۆ 
(كــوردســتــان)ی ــی ــام رۆژن تــر جاركی 
ئستا تــاوەكــو دەركـــــردەوە، ھــرچــنــدە
رۆژنامی خولی ئم ژمارەیكی ھیچ
نازانرت و نیی بردەستدا ل نــاوبــراو
بپی دەرچــووە، بم ل ژمارەی چند
 ل  ك بدرخان)  سورەیا (ئحمد وتی
سیمی خولی یكی ژمــارە سروتاری
كــردۆتــوە ــوی ب ــراودا ــاوب ــامــی ن رۆژن
رۆژنـــامـــكـــی كـــ ــــوە دەكـــــات ـــاس ل ب
ل بووە بــردەوام  (١٩٠٩) تاوەكو سای
سربازی ھرشی ھۆی ب وە دەرچوون
ســركــردایــتــی ــ ب ــای عــوســمــانــی ســوپ
وە  پاشا)  شوكت محموود (جنڕاڵ
شاری ســر بۆ  (١٩٠٩/٤/١٤) رۆژی ل
ژمارەیكی دەستگیركردنی و ئستمبوڵ
كۆمیتی و سیاسی كستیی ل زۆر
ناوبراو، نویاندا ل كورد ورۆشنبیرانی

رۆژنامك داخراوە.
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(كوردستان):ـ ڕۆژنامی سیمی خولی
دەوــتــی بـــارودۆخـــی تكچونی پــاش 
زۆر ژمارەیكی بوونی ئاوارە و عوسمانی
رۆشنبیرەكانی و  سیاسی  تییسایك ل
بدرخان) روو ناویاندا (سورەیا ل كورد
،بئ  جنیشت لــوێ و قاھیرە دەكات
خولی ــی دەركــردن لــ بیر پــاشــمــاوەیــك
دەكاتوە، كوردستان رۆژنامی سیمی
ژمــارەی  (١٩١٧/٩/١٢) ڕۆژی لــ بۆی
ئمخولماوەیساكی یكمیدەردەكات،
(١٩١٧ـ١٩١٨) سانی نوان ل خایاندووە
ژمارەی دەرچووە (١١) دەرچووە و تكا
دواتــر  (١٩١٨/٨/٢٨) ل دواژمــــارەی  ك

وەستاوە. لدەرچوون
توركیا: ل ((شروتم))شۆڕشی و كورد
كۆمی (ئیتیحاد  بوونی دروست پاش ل
فشاری ئم ڕكخراوەدا،  ترەقی) لژر و
ژمارەیك ناچاركرا عوسمانی دەوتی
ك ئنجام بدات سای(١٩٠٨) ل چاكسازی

ناو دەبرت. (شرووتم) شۆڕشی ب
یكم یكمجار بــۆ ســاــی(١٩٠٩)   لــ
لو ھر نووسرایوە، عوسمانی دەستوری
ڕاگینرا. چاپمنی یاسای یكم سادا
جۆرك كــ وایــانــكــرد مــانــمــوو ئــھــ
و رــكــخــراوەیــی  و سیاسی ــــازادی ئ  ــ ل
بــۆیــ ـــوە، ـــای ك ــتــنـــووســـی بــڕۆژنـــامـــ
وەكــو كـــوردیـــش ــی ــل ـــم قــۆنــاغــدا گ ل
عوسمانی ژردەستی ھرنتوەیكی

وەربگرێ. تدەرف لم سوود ھویدا
ژمـــارەیـــك ــدا ــاغ ــۆن ـــم ق ھـــــروەك ل
و كــۆمــیــتــی و ــكــخــراوی ســیــاســی ڕ
(كۆمی نموونی ل كوردی رۆشنبیریی
سای (١٩٠٨) كورد) ل ترەقی و تعاون
سای  ل كورد (ھڤی) قوتابیانی كۆمی و
كوردستان) تعالی (كۆمی و (١٩١٣)
ئستمبوڵ شــاری ل  (١٩١٨) سای ل
لــ ڕۆشــنــبــیــران و لــ الیـــن ژمـــارەیـــك
خوندكارانی و سیاسییكان تییسایك

. دامزراون كوردەوە

 
ترەقی كورد و تعاون كۆمی یكم /

ل ڕۆژنامنووسیی كوردیدا: ڕۆی و
و  ڕۆشنبیری ڕــكــخــراوی یــكــم  بــ  
شوەیكی ب ك دادەنرێ كورد سیاسی
دەستیدەوتیعوسمانیدا لژر ئاشكرا

. دامزرا
پۆگرام و پیەو خاوەنی ڕكخراوە ئم
تایبت سیاسی و ڕۆشنبیری برنامی و
ھبژاردنوە ڕگی ل بــووە. خۆی  ب
ئــســتــمــبــوــوە ــ الیـــن كــوردەكــانــی ل
شمدینی)  عبدولقادری (شخ دامزراوە،
كخراوەكڕ ب سرۆكی دەنگ زۆرینی ب

. ھبژردراوە
ھفتانی ڕۆژنامیكی ڕكخراوە ئم
وەكو توركی و كوردی زمانی ھردوو ب
سیاست ڕكخراوەك و دەربینی زمانی

دەركردووە. خۆی برنامكانی و
رۆژنامی دوایڕۆژنامیكوردستان، ل
توركی   ب ك كــورد)  ترەقی  و (تعاون 
تــعــاون (كـــورد وتـــراوە پی عوسمانی
 ڕۆژنام دووەم ب غزەتسی)  ترەقی
ڕۆژنامنووسی مژووی   ل ك دادەنــرێ
ب كاتدا ھمان ل دەرچووبت،  كوردیدا
شوەی ب ك دادەنــرێ ڕۆژنام یكم
دەوتی ژردەستی ل و ئاشكرا فرمی

دەرچووبت. عوسمانیدا
یكم ــراو ــاوب ن ــا ڕۆژنـــامـــی ــروەھ ھ
شــــوەزاری بــ كــ ی كــوردیــیــــ ــام ڕۆژن
چونك ،نووسراب تدا خواروو كرمانجی
ژمارەكانی ھموو كوردستان ڕۆژنامی

نوسراوە. كرمانجی سروو زاری ب
نووسینی بڕوەبری و ئیمتیاز خاوەنی
(پیرەمرد)ی كیڕۆژنامككوردیی شب
و بڕوەبری بووە. سرنووسر شاعیر
(ئحمد توركییكی شب نووسینی

دیاربكری) بووە.  جمیل
(٩) ژمـــارەی تــــكــا  یــم ڕۆژنــامــئـــ

: بشوەیك لدەرچووە
دووەمی تشرینی (٢٢ی ل (١)ی ژمارە
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. دەرچووە (١٩٠٨
كانوونی (٤) ل (١٧ی ژمارە ژمارەی دوا
ھــمــوو دەرچـــــــووە.   (١٩٠٩ دووەمــــــی

.ڕەی(٨٨)الپ سریكوە ب ژمارەكانی
ل دامزراندنی ڕكخراوی(تعاون ئامانج
نتوەی  مافكانی سلماندنی ترەقی) بۆ
ــتــی ــوەی دەو چــوارچــ كـــورد بـــووە لــ
ئیتحادییكان تورك ــم ب عوسمانیدا،
پیادە كورد برانبر توندیان سیاستكی

دەكرد.
دامـــزرانـــدنـــی ــ ل ــ پـــاش ســاــــك بــۆی
كرد دەغق ڕكخراوەكانی كاروچاالكی
ســرۆك و داخــســت و ڕۆژنــامــكــیــانــی
ڕــكــخــراوەیــان ئــم و ھــــســوڕــنــرانــی
بۆ ھودان و خــوازی جــودا تۆمتی  ب
و دادگا ب دا كوردی دەوتكی پكھنانی

غرامكردن. و زیندانی ژمارەیكیان
 

خوندكارانی (ھڤی) كۆمی دووەم/
رۆژنــامــنــووســیــی ـــی لـــر ـــورد و ڕۆ ك

:ـ كوردیدا
كورد  خوندكارانی (ھڤی)  كۆمی   
ئستمبووڵ شاری ل (١٩١٣) سای ل
سیاسی كسایتی ل ژمارەیك الین ل

دامزراوە. كوردەوە ڕۆشنبیری
ناوی لژر ڕكخراوە ئم ھرچندە
بم ڕاگینرابوو، خۆی خوندكاراندا
ل خوندكارانی ل زۆركــم ژمارەیكی
پیەوی بپی دەكرد، كاریان ڕزەكانیدا
ك ــــوێ دەردەك ئامانجكانیدا و ناخۆ 
شوەی ل ندكارییخو ڕكخراوە ئــم
چاالكی و كار كوردیدا سیاسی پارتكی

ئنجامداوە.
ڕگی ل ھویداوە ناوبراو كۆمی
كورد  گۆڤاری (ڕۆژی ھردوو دەركردنی
جماوەر ب خۆی ــورد)ەوە ك ھتاوی و 
نتوایتییكانی ماف ل داكۆكی وە نناس
و زمان پشخستنی ھوی و بكات كورد
بدات كوردی ڕنووسی و كوردی ئدەبی
كوردی تاكی وشیاركردنوەی ھوی و

كۆیان  كخراوەكڕ دەوری ل و  ــدات ب
ئامانجكانی  ب گیشتن بۆ  و بكاتوە

بخات. یكییان كورد
 

:ـ كورد) (ڕۆژی گۆڤاری یكم/
و ڕۆشــیــنــبــری   گــۆڤــارــكــی ســیــاســی
زمانی  ھردوو ب بووە وندار مانگانی
زاری شوە ھردوو ـ كوردی و (توركی
الیــن  لــ خــــواروو)  و ســـرو كرمانجی
 كوردەوە) ل خوندكارانی (ھڤی كۆمی

دەرچووە. ئستمبووڵ ل (١٩١٣) سای
ــووســری ســرن و ئیمتیاز خـــاوەنـــی 
 ب ســلــــمــانــی) نـــاســـراو ــم ــكــری ــدول (عــب
كركووكی بدوحاجی ع (عبدولكریم

زادە) بووە. 
سای یــك لــمــاوەی نــاوبــراو گۆڤاری 
ژمارەی ل دەرچووە (٤) تمنیدا سرجم

ب شوەیك :
 ١٩١٣ حوزەیرانی لــ١٩ی یك/ ژمــارە

دەرچووە.
ئیلولی ل١٤ی چوار ژمارە ژمارەی دوا

١٩١٣ دەرچووە. 
 

كورد):ـ  (ھتاوی گۆڤاری دووەم/
كورد) گۆڤاری (ڕۆژی داخستنی دوای ل 
عوسمانییوە، دەســتــدارانــی الیــن  ل
(كۆمی الین ل دەرچووە گۆڤارە ئم
دووەم وەكو كورد)ەوە خوندكارانی ھڤی

. ككۆم گۆڤاری
ســـرنـــووســـری و خـــــاوەن ئــیــمــتــیــاز
ھردوو  ب ك بابان) بووە، (عبدولعزیز
)دەرچــــووە. ـــوردی ك و ــوركــی (ت زمــانــی
لــ دەرچـــووە (١٠) ژمــــارەی ســرجــم
سربخۆ شوەی ب ژمارەكانی ھموو
ك نبت (٤-٥)ی ژمارە تنیا دەرچوون،

دەرچووە. برگدا یك ل
ــی دووەم ٢٤/تشرینی لــ ژمــارە(یــك)
/٣  ل (دە)ی وژمــارە  دەرچـــووە.  ١٩١٣/

تمووزی/١٩١٤دەرچووە.
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و كوردستان تعالی كۆمی / سیم
: كوردیدا رۆژنامنووسیی ل رۆی

كوردی دادەنرت  سیم ركخراوی ب 
برزی بۆ كارا ھویداوە شوەیكی ب ك
كۆمگی كوردی گشپدانی كوردان و
. كوردی رۆژنامنووسیی پشخستنی و

تیییو كۆم ركخراوە رۆشنبیری ئم
شــاری ــ ل  (١٩١٨) ســاــی  ــ ل  ــیــ كــوردی
ب یــ كستی الیـــن لــ ئستمبووڵ
و ــتــی كــۆمــی و ــگــ ســیــاســی ــان ــاووب ن
ھاوكاری ب كــوردەكــانــوە رۆشنبیریی
و شــارە ئو خكی كــوردی ھاوویانی
و دامزراوە دیك كوردنشینكانی ناوچ
عبدولقادری ركخراوەك (شخ سرۆكی

بووە. نھری) عوبیدوی شخ كوڕی
مانگانی گــۆڤــارــكــی یــــكــۆمــ ئـــم 
ئــدەبــی و رۆشــنــبــیــری و كــۆمــیــتــی
تــوركــی و كــــوردی ــی ــ ھــــردوو زمــان ب
(٣٤) ـــارە ژم لــ ـــر دوات ـــــردووە كــ دەرك

.رۆژنام بووە ب بدواوە
(حمزە گۆڤارەك (١-٢٠)ی ژمــارە ل
سرنووسری  و ئیمتیاز موكسی) خاوەن
(٢١) تاوەكو (٣٤) ژمارە ل پاشان بووە،

سلیم بووەت سرنووسری. ممدوح
 

سرچاوەكان: •
سد یادی بۆ دیارییك ئومد، ئاشنا، -١  
كوردی ڕۆژنامگریی ڕۆژی سای یك و
وەزارەتـــی چاپخانی  ،(١٨٩٨-١٩٩٩) ٤/٢٢

.١٩٩٩ ڕۆشنبیری، سلمانی،
چند مــســتــفــا، نــوشــیــروان ئــمــیــن،   -٢
كوردی ڕۆژناموانیی مژوی ل الپــڕەیــك
چاپخانی ــكــم، ی بــرگــی  ،(١٨٩٨-١٩١٨)

 . ٢٠٠١ سلمانی، سردەم،
چند مــســتــفــا، نــوشــیــروان ئــمــیــن،   -٣
كوردی ڕۆژناموانیی مژوی ل الپــڕەیــك
-١٩١٨) جیھانی جنگی دوو نوان سانی
شڤان، چــاپــخــانــی دووەم، بــرگــی   ،(١٩٣٨

.٢٠٠٢ سلمانی،
ڕۆژنامگریی ڕابری جمال، خزندار، -٤
والنشر، للطباعة الحریة دار چاپخانی كوردی،

.١٩٧٣ بغداد،
ـــورد، ك ڕۆژی ،ـــبـــدوعـــ  ،نـــزەنـــگـــ  -٥
-١٩١٣) كورد قوتابیانی  ھڤی گۆڤاری جڤاتی
 ٢٠٠٥ سلمانی، شڤان، چاپخانی ئستمووڵ)،

.
ــك، دای كــوردســتــانــی ٦- زامــــدار، مــحــمــود،
ھولر، ڕۆشــنــبــیــری،  ــــی وەزارەت چاپخانی 

.١٩٩٨
ئدەبی مــــژووی عــالدیــن،  ٧- ســجــادی،

.١٩٥٢ بغداد، معاریف، چاپخانی كوردی،
ئدەبی دەقكانی عــالدیــن، ســجــادی،  -٨

.١٩٧٨ بغداد، معاریف، چاپخانی كوردی،
ل كــوردســتــان ،ــبــدولــیــاوەیــی، د.عــ٩-عــ
دووەم، چاپی  عوسمانیدا، دەوتی سردەمی 
ھولر، ئاور، بوكردنوەی و چاپ خانی

 . ٢٠٠٤
یكم كــوردســتــان د.كـــمـــال، ــاد،  ــوئ ف  -١٠
كوردی، چاپخانی ئیخالس، بغداد، ڕۆژنامی

.١٩٧٢
كوردی ڕۆژنامنووسیی ئیبراھیم، مال، -١١
چاخی تاوەكو سرھدانییوە سرەتای ل
پـــروەردە، وەزارەتــــی چاپخانی  نــوــكــاری،

.١٩٩٨ ھولر،
 

زانكۆی / راگیاندن ل دكتۆرا خونكاری *
رۆژنامنووسی بشی مامۆستای  و سلمانی

. سلمانی تكنیكیی پیمانگای ل
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و چاالكی كار و بارەی ل سرەتایكی مژوویی
دەوروبری و شقوە ل گشسندنی رۆژنامنووسیی

(١٩٩١ ـ ٢٠١٠)

نووسینی: و ئامادەكردن
شقوە ـ علی حمدەمین سامان

لكۆینوە: لم ئامانج
سرھدانی سرەتای  ل پارزگاری  ـ

شقوە. ل رۆژنامنووسیی چاالكی
گشسندنی ھنگاوەكانی ل رزلنان ـ

رۆژناموانی.
بۆ رۆی رۆژنامنووسان رووی خستن ـ

بواری رۆژناموانی. خزمتی
رۆژنامنووسان رۆی مژووكردنی ب ـ

وە بقش گشتی و كوردستان ب ل
تایبتی.

چــاالكــی ئــاســتــی ــی ــردن ـ بــــرەو پــــش ب
شقوە. ل رۆژنامنووسیی

بــــــواری بــــ گـــشـــتـــی ـ خـــزمـــتــــــكـــی 
شقوە. و كوردستان بۆ رۆژنامنووسی

پشكی
و حسانوە و ھــوار  خاكی  شقوە،
و شۆڕشگی شاری سیران، و گشت
ناگپ شون برەنگاری، و سرھدان
و ئــدیــب ــوەی كــۆبــوون و و مــیــوانــداری
شاعیران و رۆژنامنووسان و رۆشنبیران

ژیان. بیكوە و داھنان و
ســــرەوە ـــــەی د رەنـــگـــ بــــم چــنــد
باس ل نازناوەكانی شقوەم كورتیكی
زینی و درژ مژوویكی چونك ،كردب
مــــژووی جــیــاوازەكــانــی قــۆنــاغــ لــ یــھــ
ئم ئستا. تاكو گشسندنی و گــۆڕان
رووداو لسر ھبووە كاریگریی شارە
لگڵ براورد ب مژووییكان شھاتپ و
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ھكوتی كوردستان. دیكی شونكانی
ك ھۆیانی شقوە یكك لو جوگرافی
پشكوتنی و گۆڕانی باشو ناساندووە ئمی
ل و بناسرێ ھــوارــك پــــداوە ك وەكــو
سردانی خك ساڵ وەرزەكــانــی ھموو
و تكی  ناسین و  ســـردان  ئــو بــكــات، 
جیاوازەكان كولتوورە لگڵ نزیكبوونوەی
كاریگریی كــردووە وای رەخساندووە بۆ 
ھبت، خــــك نریتی و ـــاوەڕ  ب بــســر 
و ب گــۆڕان دەركــی زووتــر و بۆی زیاتر
گشسندنی ل كردووە خۆی ئرككانی
و داھــــنــانــی كـــار و ــایــتــی عــقــــی مــرۆڤ
رموگوڕانگ چاالكیی لو یكك .رۆژان
و خرا گشی ك وانییرۆژنام بــواری
بروارد ب دی ناوەتھ گرنگی برھمی
و ــــــری دەوروب ــڵ شــارۆچــكــكــانــی ــگ ل
توانای و ئاست ل و گشتی ب كوردستان
ھوكانی و كات رەنگ نكوتووە. خۆی
رەوتی ل ھرگیز بــم بن، جیاواز  لك
ب بــردەوامــی و دانــبــاوە  گشسندن
 ١٩٩١ بھاری راپڕینی دوای ل داوە. خۆی
داھنانی ل پ و سرھدانكی تازەگری

رووی پكردنوەی بۆ تنیا نك كایوە ھنا
ئزموونكی تكھكشی بكو الپڕەكان،
رووداوەكانی رۆژ بابتی داھنانی درژ و
خــاوەن كـــردە شــقــوەی ــكــان و گــۆڕان
تنیا نك كارا و سركردە رۆژنامنووسیی
ناوچی چوارچوەی  ل بۆچوونیان دیدی
گشیان رادەیك كو بب بداتوە. خوول
و كوردستانی رووداوە بۆ توانیان كرد
دوای دەرببن. نودەوتیش و ھرمایتی
بكو شقالوە بۆ  تنیا نك  راپڕینیش
دەرفتی و كار بواری  كوردستان  ھموو
شقوەش بوو فراوانتر و زیاتر داھنان
رخانو وەرچ گۆڕان ئم شانی  ب شان

.گرنگ
بۆ ھــبــوو خــواســتــراوی پویستییكی
ھۆشیاری و ب ھوست خكی زاخاودانی
ویــســتــراوی نــووســراو خــۆی كــ كــنــاــی
،نامسا و رادیـــۆ وەكـــو دروســتــبــ  لــ
بۆ بوكراوە، چندین ،مانگنام ،وەرزنام
رۆی ل رزلنان ھشتنوە و زیندووی ب
ب نووسانرۆژنام ئــم جــیــاوازی كــاری 
ل ئایینی و  سیاسی ئایدیای  جیاوازی  ب
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مدەخ  مانرھب ئو گب ب خوارەوە 
ل شون پی ب بڕز خونری بــردەم
شارەدیكان ئینجا شقوە قزایی ناوەندی
دەكین پۆلنیان دەرچوونیان كاتی پی ب و
ل تگیشتن بۆ سرەتایی ھنگاوكی وەكو
بۆ ھوك  و كاركردنیان ئامانجی و كار 

ناسینیان:

گۆڤارەكان
(مم)

ل رۆژنـــامـــوانـــی یــكــمــیــن بــرھــمــی
شقوە قزایی ناوەندی

كاری یكم دەستپكردنی سرەتایی
دەوروبــری و شقوە  ل رۆژناموانی 
یكمی  ــارەی ژم ك بــوو، (مــم)  گۆڤاری 
الپڕە  قبارەی ٧٢ ب  ١٩٩١/١٠ مانگی ل
و رۆژنامنووس  ل دەستیك  الیــن ل
(مم) بوكرایوە. شقوە نووسرانی
ئو  ـــاوی ــود مـــم) ن ــول م (مــحــمــد یــان
شست سانی ل ك دیــارەیــ نــووســرە
تواوی بسر پنجی   ج حفتاكان و
ككی بــووەو دیار كوردییوە ئدەبیاتی 
ئم شقوە. دیارەكانی نووسرە ك ل
ھر كــراوە ئــم ــاوی ن ب گــۆڤــارەش ھــر
وەكو ھاتووە گۆڤارەك یكی ژمارە ل وەكو

ربازی لسر بــردەوامــی ب لنان رــز 
ب ھر گۆڤارەش بۆی ئم ئو ئدەبیاتی،
نووسر ژمارەیدا یكم ل كراوە. ئو ناوی
بابتیان رۆژنامنووسانی دیاری شقوە و
كــردۆتــوە. بــو شیعر چیرۆك، ــار، وت  ب
جیاوازی ١ و ٢ی ژمارە نوان ل ئگرچی
:دە (١) ژمارە ل ك ،یھ ناوونیشانیدا ل
ژمارە ل بم ،گشتیی ئدەبی گۆڤاركی 
،گشتیی كولتووری گۆڤاركی ــ دە  (٢)
دروستترە، (٢)ی ژمارە ناوونیشانی بم
ئدەبی بھرەكانی سرجم جی چونك
ــرۆك، چــی ــر، شــع تــــدابــۆتــوە بـــ وتـــــار،
لكۆینوە، كورت)، زۆر (چیرۆكی نۆڤلت
١ و ٢ی ژمارە نوان ل مژوو، وەرگان،
دوای ھبووە، گرنگ و زۆر جیاوازییكی
كار سرەتا وەكو (١)ی ژمارە دەرچوونی
گرنگتری بشداری زیاتر و (٢)ی ژمارە ل
سوودتری ب بابتی ھاوكات و كراوە تدا

بوكراوەتوە. تدا
دەكرێ، بدی جیاوازیی ئو قبارەش ل
الپڕەی A٤ بووە،  ٧٢ تنھا (١) ژمارە ل

الپڕە. ١٣٦ بۆت (٢) ژمارە ب بم
ل دەســتــیــك الیـــن م لــــ ــاری م گــۆڤ
دەرچــووە، شقوە ئوكاتی  رۆشنبیرانی 
رەشــیــد) و  (ســابــیــر ســرنــووســرەكــی
ــبــدوعــ (زرار  ــن ــووســی ن ــــری ســكــرت
ــازاد نــووســران (ئ ســرتــاش) و دەســتــی
،گچك مال خۆشناو، ئبوبكر حمدامین،
مجید حاجی قادر، سردار خلیل خۆرانی،
ئو  بین دەتوانین ك .بووین رەحمان) 
حفتاكان ســانــی نــووســرانــی  یدەست
كاریان زیاتر بوارك ل تنانت و بووین
داھنر شیعر بواری ل لوەی جگ كردووە،
نووسینی بواری ل بووین سركوتوو و
چیرۆك شانۆ، دەقی ئدەبی، لكۆینوەی
.بووین پز ب و گرنگ شاكاری خاوەنی
راوژكاریش دەستیكی گۆڤارە لم ھر
تاریق برزنجی، (ئیسماعیل ئوانیش ك
ئیبراھیم بورھان رەنجدەر، سباح جامباز،
كار سرەتای بۆ بین دەتوانین یعقوب)ن،
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گۆڤاری برھمیرۆژناموانی دەرچوونی و
ھاوكات و ھبووە زۆری بایخكی مم
كار ھنگاوی بۆ بووە باشیش سرەتایكی
دوو تنیا گۆڤارە ئم زیاتر، برھمی و
سای ١٩٩١، ١ و ٢ ل دەرچوو ل ژمارەی
فراوانبوونی و  كار زۆری ھۆی  ب دواتــر

بت. بردەوام نتواندرا پیوەندییكان،

دەنگارە
رۆژناموانی نو كاری چوون سرەتای

ناوچیی: نریتی گۆڕانی و قینراست
ل رۆژنــامــنــووســیــی ــای كـــاری ســرەت
ــراورد ب  ب راپــڕیــن دوای و كوردستان
رسمان و ئاسمان جیاوازی ئستا لگڵ
یان كــاركــردن ئــازادی الینی ل ــووە. چ ب
مئ كاركردن پسپۆڕی یان كاركردن داھاتی
و داڕشتن و ركخستن چۆنیتی وای و
گشتی بایخكی سازی ناوەڕۆك بخشن
كاركی بۆ مرجی گرنگ بووین و پویست
ســربــاری ـــامـــوان. ــووی رۆژن ســركــوت
ھمانبووە، و ــراوە ك رابـــردوو ل ــوەی  ئ
وەرنگیراوە یاخود شوە م سوودی لب
گۆڤاری نبووە. دروست كارپكردنكی
وانییرۆژنام ئو كارە سرەتای دەنگارە
گشتی ب كوردستان و شقوە ل بــوو
خونران باشی خست بردەم پپشینیكی
رۆژنامنووسیی كاری لسر رۆشنبیران و
بۆ ناوچیی برھمكی و گۆڤار وەكــو
دەنگارە ناوی ب ك ناوەكی وەكو شقوە
و دەزگا زۆربی دام كراوە، چونك پشتر
سردەمی ناوونیشانی میللییكان و حكومی
ناوی ھاتنی لگڵ بم ھبوو، بعسیان
دام و و ركخراو زۆربی شون دەنگارە
و بم ناوە گۆڕی خۆیان دەزگا نازناوی و
واتك ناوچیی، نتوەی و كوردی ناوی
ناوەكی دەنگارە  گۆڤاری بین دەتوانین 
نریتكی بۆ دروست بوونی بوو ھنگاوك
رابردووی ل خۆداماین نتوەیی و ناوچی
رۆژناموانییكشی كـــارە ــركــاری، داگــی
لسر بــوو كــاركــردن ــازەی  ت داھنانكی

(شقوە)ییاتی. و كــورد رۆژنامگریی
 ١٩٩٨ ل سای گۆڤارە ئم یكم ژمارەی
دەســتــی ــران ــن خــو ـــدی ــ بـــر دی ــوت ك
(خاوەن ئیمتیاز ئازاد ل بوو بریتی كاركردنی
عزیز سردار سرنووسر و حمدەمین
مح بكس نووسین: سكرتری ، خۆشناو
خۆشناو، موخلیس نووسران: دەستی قادر
سرتاش، بدولع زرار رەشید، سابیر
گشتی ب ناوەڕۆكی عبدولەحمان)، مجید
ھاتوون پك بابتكانی بووە رۆشنبیری
وتار، ھونر، دیمان، بیرەوەری، مژوو، ل
بشدارییان بابت ب كسانی ئو ئدەب.
رۆژنامنووس ل بووین بریتی كردووە تدا
و شــقــوە پشكوتووی ــووســری ن و 
بویش بابتانی ئو تنانت كوردستان،
كسایتیك ھر پنووسی ب كراونتوە
كردووە شقوە شاری ل گوزارشتی بت
شارەك وەفـــای و  خك  ــی رۆ باسی و 
ئگر بۆی كـــردوە، سروشتی  جــوانــی و 
گۆڤاركی تنیا ــگــارە دەن گــۆڤــاری بین 
غدركی بووە رۆژ پیشیی رۆژناموانی
گۆڤاركی بكو ــن. دەكــی لــ مــــژوویــی
شارەزایی و پارزگاری و فربوون بنڕەتی
بوو رۆژناموانی كــاری  خۆشویستی و 



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 155ژمارە

(١٩٩١ ـ ٢٠١٠) دەوروبری و شقوە ل رۆژنامنووسیی گشسندنی و چاالكی و كار بارەی ل مژوویی سرەتایكی

و نریت  وەكو كوردستان و شقوە بۆ
تایبت، ناوچی گۆڤاركی سرەتایكی
(دەنگارە) جوانكی و پیرۆز ناوە وای
ل نسا دەن ئاویی سرچاوە بو  ك
سفین چیای بناری ل بــھــاران وەرزی

.دەقوھ
ل كــاریــگــریــی ــارودۆخــی كــوردســتــان ب
ــدا ــامــنــووســان رۆژن ـــاری ك و  رۆڵ  ســـر 
و كار دەرفتی نبوونی چونك ھبووە،
رەنگ دەكـــا، وەستانت دووچـــاری ھــوڵ 
نــاوەخــۆ ــا ی ــــی دەرەك ـــارودۆخـــش ئـــو ب
و رۆژنــامــنــووســان ســت بــووە كــربــبــ
ببینن، خۆیان رۆــی نتوانن رۆشنبیران 
ماوەیك گشتی ب كوردستان ھلومرجی
من ھات، بوون نامۆ و وەستان دووچاری
و خونران وەبیر نخوازراو ناوكی ھیچ
بارودۆخك بم ناھنموە، رۆشنبیران 
ھموو ســر ب نرنی كاریگریی بــوو
كرد، دروســت بــاشــووردا كــوردی تاككی 
سرھندانوەی و  نــگــڕانــوە  ھیوای 
بشك وەكــو شــقــوەش بۆ دەخــوازیــن،
رجلومھ ئو دووچــاری  بارودۆخ لو
چاالكی و ماوەیكی بۆی بوو، نخوازراوە
ھیچ بوو. وەستان دووچاری رۆژناموانی

لدەرنچوو. برھمكی

شقوە:
رۆژنــامــوانــی كــاری لــ تــر ھنگاوكی 
ھاوینی ل بوو شقوە گۆڤاری دەرچوونی
ب گۆڤارە ئم (١)ی ژمــارە   .٢٠٠٤ سای
A٤ وەكو  الپڕە ب رووبری (٦٠) قبارەی
گشتی رۆشنبیری و  وەرزی  گۆڤاركی
سرەكییكانی تـــوەرە ك بــوكــرایــوە،
شیعر، وتـــار، لــ ــوون ب بریتی ــاوەڕۆكــی ن
ســیــاســی، ھــونــر، ــژوو، وتــن، مــــكــچــاوپــ
رۆشنبیری، چاالكی و ھــواڵ وەرگــــان،
بابتكان و الپڕە ناوونیشانی چی ئگر
ب بــم ،نیی روون و ــكــراوە ن دیـــاری 
ل كرد باسمان ك توەرانی ئو گشتی
خــاوەن گــۆڤــارە ئــم نــاوەڕۆكــیــدا ھــاتــووە،

میران) (ســردار  خوالخۆشبوو ئیمتیازی
خۆشناو) (سرباز سرنووسرەكی بوو،
بوو، ھریر)ی (عزیز  راوژكارەكشی و
لدەرچوو، ژمــارەی  (١) تنیا گۆڤارە ئم
بــــردەوام بت ــر بــارودۆخــــك لــبــر ھ
دای تكانكی ـــك رادەی تا ــم ب نــبــوو،
كردنی بشداری و رۆژنامنووسیی بواری
نفوتانی و بوكراوەكان  ل رۆشنبیران 
تییسایك و ئدەبیان  برھمی  و كــار
رابردوو لنوان شقوە، رۆشنبیرەكانی
وەستانش ئو لگڵ  بم  ئستایاندا. و
ھمانناونیشانوە  ی٢٠١٠ بسال دووبارە
جارەیان ئم بم شقوە گۆڤاری ناوی ب
دیدی بر كوتوە مانگان گۆڤاركی وەكو
ناوونیشانی و نخشسازی ب خونران،
لگڵ گۆڤارەكی و برفراوانتر جیاوازتر
یا ل ناوەخۆ ناوونیشان چ وەكو پشووتر،
و تلفۆن ئنترنت و رگای پیامنران ل
گیشتنی بۆ باشتر و خراتر ھوكی وەكو
گشتی. ب بشداران  بابتی  و پیامكان 
(ســربــاز گــۆڤــارە ــم ئ ئیمتیازی خـــاوەن 
ــاوە (ك خــۆشــنــاو)ە و ســرنــووســرەكــی
سرنووسرەكی جگری و عبدالقادر)ە
بــڕــوەبــری و  مسیفی) تۆفیق (نــامــق
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ناوەندە ئپریم)ە (باسل نووسینی سریانی
بالیسان، كۆڕێ، پیرمام، رۆشنبیرییكانی
رۆشنبیرانی كۆمی ھــریــر، ،باسرم
دەكــن. تدا  بــشــداری كلدان و شقوە
چاوپكوتن، ــار، وت ل بریتی نــاوەڕۆكــی
بابتی بیرەوەری، ستون، وەرزش، مژوو،
ھندێ ب گشتی سریانی، ئامادەكراو، بابتی
رۆشنبیری خانی تدەچ تریشی بابتی
زانستی كۆمیتی و بابتی وەكو گشتی
ئامانجی كارییان گشتی ب تاد. پیشیی و و
رۆژناموانی چاالكی و گشتی رۆشنبیری

شقوە. ل بووین

ھورێ:
تری  ھنگاوكی ل  ٢٠٠٤ سای ل ھر
گۆڤاركی رۆژناموانی دەرچوونی چاالكی
ناوی (ھــورێ) نــاوی ھــورێ. ب تر بوو
شكرۆك لووتككانی ك چیای زنجیرە ئو
زنجیرە لو  ككی ،دایت كوقاسمی  و
رژمی ســردەمــی ل دوژمــنــان چیایانی 
ئم نیتوانی ھز قورسترین  ب بعسی
تودەك ك بكات،  داگیر   چیای زنجیرە
قــزای كــارگــــی ــووری ــی ســن ــاوەڕاســت ن
ناوە بم گۆڤارەش ھر بۆی ئم شقوە،
ناوی ب ھنگاوی  یكم گۆڤارە ئم  كرا،
كارەساتی یادی ل كرد پ دەست نامسا
رزلنان وەكو خۆشناوەتی، دۆی ٤/١٦/ی
س ھر ب كارەسات ئم قوربانیانی ل
دەردەچوو. ئینگلیزی عرەبی، كوردی، زمان
اسماعیل  ئم گۆڤارە (بند خاوەنی ئیمتیازی
(سامان سرنووسرەكی  بوو، جرجیل) 
((ئامادەكاری   دەكات ك بوو حمدەمین)
بریتی كاركردنی دەستی .((وەیینكۆل ئم
جگری  ئیسماعیل) وەكو (ئبوبكر ل بوو
بڕوەبری عوسمان) (ئاكۆ سرنووسر
(زیـــاد حــمــدامــیــن) بــڕــوەبــری  ئــیــداری،
(بـــاســـل خــۆشــنــاو)  و ــشــی ئــیــنــگــلــیــزی ب
(ســـردار ــی، ــرەب ع بــشــی ــری ــوەب ڕــ ب
كوردی، نووسینی بڕوەبری خۆشناو)
ھــونــری،  ــری ــوەب ڕــ یــاســیــن) ب (ســـاالر

نووسین.ب دەستی  ل دەستیك لگڵ
ناوەڕكی بــوو، سیاسی گۆڤاركی گشتی
،دیمان بیروبۆچوون، وتار، ل ھاتبوو پك
دوو ب ئلبووم، بۆنكان، و یاد بیرەوەری،
١ تاكو  ژمارە نوان ل كردووە كاری قۆناغ
چوارچوەی سیاسی  ل ٣ تواو كاركردنی
گۆڤاركی  ٤ تا ٧ بووە ژمارە ل بم بوو،
زۆربی داخوازی لسر گشتی رۆشنبیری
سیاسی بابتی لنو مانوەی رۆشنبیران
بم بوو،  برتسك گشپدانی بــواری 
گشتی رۆشنبیری وەیش ب دەرچوونی
رۆشنبیران ب خزمت زیاتر بوو و بواریكار
قۆناغی ل بۆی ھر گشتی، ب شقوە و
دەستی بسر گۆڕان كاركردنی دووەمی
دانانی بڕوەبری وەكو كاركردنیشدا ھات،
عبداالحد) وەكو  باسا (ئرسانیس نووسین
دەســتــی لــ ھــاوكــات بــڕــوەبــری تـــازە
شــارەدــی لــ كــاركــردنــیــش رۆشــنــبــیــرانــی
ناو تنانت و ھریر و ھیران و بالیسان
لم ھر كرد،  تدا بشدارییان ھولریش 
پیوەندییكان تواندرا كاركردندا قۆناغی
زیاتر بكرێ، رۆشنبیران بشداری فراوان و
ھونرمندانی و رۆشنبیر لگڵ تایبتی ب
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ئوانی وت، بم دەرەوەی
براورد ب شقوەن، خكی
پشتر گــۆڤــارەكــانــی لــگــڵ 
ھورێ گۆڤاری دەردەچوون
تــاكــو زۆرتــــریــــن ژمــــــارەی
شوەی ب لدەرچووە ئستا
ل ـــان داب  بــ بــ وەرزی و 
تاكو خۆی  كاركردنی ماوەی 

بوو. بردەوام ژمارە (٧)
ـــی لــــ مـــــــاوەی كـــاركـــردن
ـــگـــی ــــی گـــرن ــــك ــــی ــــۆشــــای ب
ــ شــقــوە ل رۆژنـــامـــوانـــی
زۆربی چونك دروستكرد،

شقوە دەرەوەی رۆشنبیرانی و نووسر
شقوەیان شۆڕشگی خباتی و رۆڵ
ل رۆژانی خباتی رزگاریخوازی دەسلماند
تدا كاریان كسانك ھاوكات نتوەیی،
خۆیان كاركردنیان رــی ل توانیان كــرد
دیار بھرەیكی خاوەن ببن و پبگینن

گرنگ. و
ژیان یكوە ب لسر جختی گشتی ب
و برایتی و نتوەی و ئایینی جیاوازی
نتوەیی ھۆشیاری و رۆشنبیری و ئاشتی

دەكرد.

(الینبوع)
خكی ل خكی موسمان جیا شقوە
ب سرباری یجنیشت تدا مسیحیشی
ھردوو نوان ل ئاشتیان ژیانی یكوە
تكی ھاوبشن  كاریش  و  نریت  ل الدا
بواری ھیو یكتردا لگڵ نزیكییان و
رز تایبتمندییكی پیوەندییكانیان
ھۆی بۆت ــ ــت دەرف ــو ئ ،یــــنــراوی ھــلــ
ئایینی تایبتمندی لــســر كــار ئـــوەی 
لو ككی ینبوع گۆڤاری بكن، خۆیاندا
پشخری دەست ب رۆژناموانیی كارە
دەربچت، شــارە ئــم رۆشنبیركی چند 
بر  وتك  ١٩٩٢ ل سای ژمارەی یكم 
ل مانگان شوەی  ب خونران دەستی
ب دەردەچــــوو.  شــقــوە كنیسی رــی 

ل نــاوەڕۆكــی و ئاینیی گۆڤاركی گشتی 
ئایینی مژووی ل جیاواز توەری چندین
پیوەندییكی و دــت پك ئــاشــتــوای و 
ب ھبووە لگڵ وتانی دەرەوە برفراوانی
و بابت ب تنانت ئردەن، و لوبنان تایبتی
كردووە، تدا بشدارییان بیروبۆچوونیشیان
شقوە مسیحییكانی گۆڤاری یكم ب
رۆژناموانی كاری  وەكو  دەكرێ  ھژمار
مسیحی. ئایینی مــــژووی رۆشنبیری و 
شق) گۆڤارە ئم سرنووسری یكم
شق ل الین دواتــر  بووە صبری) ئــازاد
كراوە سرپرشتی خۆرانی سنور و زیا
بووە ٤٤  ٢٠٠٤ بردەوام سای تا گشتی ب
سرەتاوە ل ئگرچی لدەرچووە. ژمارەی
وەكو دواتر بم دەرچوو، ئایینی گۆڤاركی
تری توەرەكانی تر گۆڤارەكانی تكای
و ئدەبی و كۆمیتی بۆ برفراوانكراوە
رۆكی كاركردنیدا ماوەی ل بیروبۆچوون
مژووی ناسینی  ل ھــبــوووە بــرچــاوی
مژوویكی و جوگرافی نالی ل شقوە
لنو گشتی رۆشنبیری بوكردنوەی و

بتایبتی. گنجان توژی

رادیــــۆی ــی دەنـــگـــی كـــوردســـتـــان ــا كــن
شقوە

كۆبوونوە و كۆڕ تنیا وابت پمان ئگر
ھۆشیاركردنوەی بۆ بھ كاریگریی
ب ئوا ژیــان، گرنگكانی نالی ل خك 
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برھمكانی و كار چونك دەچین، ھدا
قبارەیك ھر ب بوكراوە وەكو  تریش
رگای دوو رەنگی و  دەنــگ شوەیك و 
خك بیروبۆچوونی و ھزر ك گرنگترن
راپڕین دوای ل بین دەتوانین بخات، رك
كاركردنی ئازادی دەرفتی فراوانبوونی و
وەرگرتن سوود ب بوو، زیاتر رۆژناموانی
ل شقوە  رادیــۆی ژووییم مــاوە لــو 
پویستییكانی و تـــازە كـــارە پشنگی
دامزراوەیكی وەكو بوو شقوە شاری
رۆژنــامــوانــی راگــیــانــدنــی و  رۆشنبیری 
وەكو كوردستان ئاستی لسر ــزرا دەم
رادیۆیكی خاوەنی  تبب شارۆچكیك 
ب خــۆی پخشی  یكم خــۆی ب تایبت
 FM شپۆلی لسر قوتابیان دەنگی ناوی
سای ســرەتــای ل شقوە نــاوەنــدی  ل

كرد. پ دەست ١٩٩٢
ــرجــی سیاسی ــوم ــل ھ ــی ــات ك ـــو  ئ بـــۆ 
كاری ب شقوە ل تنیا نك گلكمان
بایخی چاالكییك  ھموو بكو رادیــۆی،
سرەتایك چونك ھبوو، خۆی تایبتی
بۆ ــازادی  ئ ژینگی  ب تكبوون بۆ بوو
ب تایبت رادیۆیكیش كوردستان، ھموو
ھبووە زینی بایخكی  قوتابیان  دەنگی
قوتابیان ھۆشیاركردنوەی لسر كار بۆ
چونك تایبتی، بــ نــتــوەیــی الیــنــی  لــ
خوندن قۆناغكی ل ھر كات ئو قوتابیانی
و وانامب ھگری ئستا بووبن، ئینتیما و
واتایكی ب خۆیانن ب تایبت پسپۆڕی
رەنگدانوە كاتیان ئو پروەردەكردنی تر
دروستكردنی بــۆ  ھــبــووە كاریگریی و 
رادیۆی ئم گشتی ۆ. بمئ بۆ كسایتیان
بــووە، رەت ناوونیشان  قۆناغی  ســ  بــ
و كوردستان  بارودۆخی خزمتكردنی بۆ 
ناوی ب سرەتادا ل تایبتی ب شقوە
(رادیـــۆی بۆت دواتـــر  قوتابیان)، (دەنــگــی
كوردستان (دەنــگــی  بۆت ــر دوات برایتی) 
پخشكردنی  شــپــۆلــی ــوە)  شــق ـــۆ رادی
ــ ســرەتــای AM. ل ســر گــواســتــرایــوە
ئــم ـــــۆی رادی كــــاری ــان بــ ــی ــكــردن دەســت

،بدوع (ھمت ھبووە بڕوەبرانی
ھژار ھبجیی، محمد عوسمان، شركۆ
 ب زەخۆك، سرھد تۆفیق) برنامكانیش
و سیاسی و كۆمیتی رۆشنبیری گشتی
(وەرزش، وەكو بووە، مژوویی و ئدەبی
برنامی دوو رۆشنبیری) كلپور، ھونر،
و بیانیان ل راستوخۆشی و ــردەوام ب
كراون، پشكش  رۆژان ھبووە، ئواران 
دانبابن كارەكانیان ل ك بژەرەكانیشی
محمد ئمین  ھدی،  مجید  (عوسمان 
سیروان باپیر، جلیل النــ (حـــیـــدەری)،
ــان حــســن، چــۆم ــح، ــح، فــاخــیــر ســا ســا
"ھڤی") یوسف  چنار عــومــر، ئــرســالن
تدا كاریان رادیۆیی بواری ل پسپۆڕ وەكو
ئامادەكار كات ھندێ ل بكو ــردووە، ك
ب بــوویــنــ بــرنــامــش پشكشكاری  و 
یا بڕوەبری ئمان سرنووسر گشتی
كمال، (رزگـــار وەكــو ــوون ب برنامكان
سرود بندیان،  خلیل  خۆشناو،  حسن 
بریتی  تكنیكیكانیش كارە و بایز) دەرھنر
 بدوع سردار عبادلكریم، (ئاسۆ ل بوو
دانر ئبوبكر،  سبور خسرەو، گــۆران، 
و  كاریان رۆی گرنگی حمدەمین) وای
كوردی، برنامكانی پاڵ ل ئركیان گرانی
ب تایبتیش پشخی و رنامب رۆژانـــ
ب ــووە. ــب ھ ــی عــرەب و زمــانــی ســریــانــی
زۆری كاریگری شقوە رادیۆی گشتی 
ل الین خك بوونوەی لسر ھۆشیار
تاییتی ب ھبوو كۆمیتی و  سیاسی
گرنگیش دەروازەیكی سرەتای ھاوكات
ب راستوخۆیان بشداری خك بــووە،
برنامی و كار ل ھاوبشی  ناردن نام
رەخن و داواكاری بتوان و بكن راگیاندن
الینی ل روو بخات خــۆی پشنیاری و 
ل بشدار نرابھ خك ئیداری و سیاسی
ناك ئم بكن، دەستدا بۆچوونی و بیر
دەنگی   ب كت و داخــرا   ٢٠٠٠/٥/٢٧ تاكو

كرانوە. عیراق كوردستانی
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رادیۆی ئازادی
دامـــزرا،   ١٩٩٤/٩/١ لــ كــنــاــش ــم  ئ
كوردستان پخشی رگای ناوی رەتا بس
 AM شپۆلی لسر كرد پ دەست خۆی
ناوی   ١٩٩٦ سای ل .١٥٨٨ فیركانسی ب
پخشكی ئازادی رادیۆی بۆ گۆڕی خۆی
دھاتكانی و  شـــارەدێ  و شــقــوە ــاو  ن
سلمان)  (خالد بڕوەبر یكم دەگرتوە،
تاكو بــووە اسماعیل) (عــادل ــر دوات بــووە،
ل بـــوون بریتی بــــژەرەكــانــیــشــی ئستا، 
عدنان عومر، ئرسالن قــادر، (جمیل
حمد، بستون سلمان، گۆڤند ابراھیم،
ئاڤان مــحــمــد، ھــونــر فیصل، ســنــدوس 
دەرھنرەكانی عــومــر)، دڤین جــمــال،
(عادل ل بووین بریتی برنامكانیشیان
حسن، ھاوبش عزیز، ھندرن ابراھیم،
كاریان رۆژان رنامب سركوت) سیروان
ھفتانییكانیان رنامب بووە، فتانھ و
،رەنگا (تندروستی، ل بووین بریتی
ـــدواداچـــوون، ب پـــــروەردە،  و  مامۆستا 
بووە  بریتی رۆژانشیان مندن) برنامی
ئستا راستوخۆكان، رنامب و ھواڵ ل
 FM شپۆلی لسر برنامكانیان پخشی
كاریان  برنامی ل  ٩١،٣ فرینكۆسی ب
ب بكن پخش سریانیش  برنامی  دای
ناك ئم كاتژمر، یك رۆژانــ شوەی

.ردەوامخشی بستا پئ تاكو

ــی ــان ــك ــی ــووســی ــن ــام ــــراوە رۆژن ــــوك ب
شقوە:

ناوەند رۆژنامنووسیی كاروچاالكی لپاڵ
رۆشنبیرییكان، ركخراوە و كۆم و
رۆژنامنووسیی كاری تری جمسركی
،رەخــنــ ـــار، وت ــابــت، ب بـــوون بــۆ ھــــواڵ،
بدواداچوون. و بیروبۆچوون ــاری، داواك
ئدەبی وەكو بابتی بوكردنوەی وای
دەتوانین بكو نۆڤت، چــیــرۆك، شیعر،
چاالكیی ــراوەی ــوك ب برھمكی بین
ئو بۆ تایبتی ب بــوون  رۆشنبیرییكان
دەرفــتــیــان پگیشتووە ئستا نــــوەی 

تدا خۆیان بھرەی توانا و بتوانن رەخساند
بۆن ل راستییش ئم وــای بدۆزنوە،
بۆ ھبوو رۆیان بیرەوەرییكاندا و یاد و
و نتوایتی مژووی كردنوەی زیندوو
ھونرمند و رۆشنبیر سركردنوەی ب
الینی ل ئگرچی  شقوە، بۆژانی و
بم نبووە، كاركردنیان  مۆتی  یاسایی
بوون ھیو تنانت رەخنیان تدا بواری
و قبوكردن یكتر گیانی قوكردنوەی ھۆی
و سرەكی ویستییپ كردنی نیشان دەست
بریتی گشتی ب ك شقوە، گرنگكانی

خوارەوە: لمانی بوون

سفین:
مانگنامیكیرۆژناموانیتندروستیبوو
بڕوەبرایتی راگیاندنی بشی الین ل
١ی ژمارە دەرچووە. شقوە تندروستی
قبارەی ٤  بوكراوەتوە، ٢٠٠٥ سای ل
راگیاندنكارانی  الین ل بوو A3 الپڕەی
عوسمان (سردارخۆشناو، رۆژنامنووس
كراوە،  ئكرەم) سرپرشتی ئارام مجید،
سروتاری ب بووە تایبت یكمی الپڕەی
و ـــازە ت نــدروســتــیــیــتــ ــ واــ ژمــــارە و ھ
سنووری و كوردستان و گرنگكانی جیھانی
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شقوە قزایی  بڕوەبرایتی كارگی 
 تباب  ب بــوون تایبت  ٣ ـ   ٢ الپڕەكانی
و سوود ل تندروستی رۆشنبیرییكانی
ناوەخۆیی رووداوە و ئامۆژگاری و زیان
الپڕە دوا ك ٤ی الپــڕە دەرەكییكان و 
چاوپكوتنی بابتی ل بــوو بریتی بــوو
نانداھ و چاالكی و تندروستی پسپۆڕی
ب بردەوام ستوونكی و تندروستیكان
كستوون نــاوەڕۆكــی ك نــاوی دواپــیــڤ
روو. ری دەخــســتـــــــاری و رەخـــنـــ داواك
الیــن لــ ئگرچی سفین بــوكــراوەی
بم دەردەچوو، حكومت دامزراوەیكی
ب فرمانبران بوو گرنگیش ھاندەركی
رووداوەكانی لسر بۆچوونیان و را ئازادی
گشتی برژەوەندی خزمتی بۆ بھ رۆژ
لگڵ بوبوونوەی ب تایبتی شقوە و
ئنترنتی سایتی خونران بــردەم بۆ 
بوبوونوەی بۆ ھبوو خۆی ب تایبت

ژمارە. دوای ل ژمارە

شقوە:
ـــن الی ـــ ل ــــراوە كـــ ــــوك دووەمــــیــــن ب
شقوە ل ك حكومت  دامــزراوەیــكــی 
بووە، شقوە بــوكــراوەی دەرچووبت

شقوە قزایی قائیمقامیتی الین ل ك
خك ئازاد بۆ مانگانیكی دەردەچوو وەكو
بوكردنوەی بۆ حكومییكان رمانگف و
قبارەكی خۆیان. بیروبۆچوونی و بابت
 A4 ریــ ب رووب ٤ الپــڕە ل بوو بریتی
و ھــواڵ ل بــوو بریتی یكمی ــڕەی الپ
و رمانگف و قائمقامیت چاالكییكانی
شقوە، ل حكومت بڕوەبرایتییكانی
سرپرشتی راگیاندنكارك چند الین ل
و بابتكان بۆ دەكرا بوكراوەییان ئم
سیمی و دووەم الپـــڕەی وەرگرتنیان
بیروبۆچوونی و ــار  وت  بــ ــوون ب تایبت 
ل حكومت فرمانگاكانی رۆی و خك
كاركردن و ئاوەدانی الینی ل شقوە ناو
و دیدار ب بووە تایبت چوارەمی الپڕەی
رووی خستن بۆ لدوانی ئازاد و چاوپكوتن
بوكراوەیش ئم خك، گیروگرفتكانی
بۆ بــاش دەرفــتــی رەخساند تا رادەیــكــی
ھۆیكی و تندروست و ئــازاد رەخــنــی
البالكانی شك دۆزینوەی بۆ بوو گرنگیش
چارەسر و و دەزگاكان دام نو ل حكومت
گشتی ب بتایبتی. شقوە ناو كردنیان ل
ل دەرچوو، ژمارەی  (٧) وكراوەیب ئم
دەرخستنی وكراوەیب ئم گشتی ئامانجی



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 161ژمارە

(١٩٩١ ـ ٢٠١٠) دەوروبری و شقوە ل رۆژنامنووسیی گشسندنی و چاالكی و كار بارەی ل مژوویی سرەتایكی

پداویستییكان و حكومت چاالكییكانی
شقوە. ناو ل بوو

شالوور:
الین ل مانگنام وەكو وكراوەیب ئم
پشكوتنخوازی رۆشــنــبــیــرانــی  ــكــۆمــ
گشتی رۆشنبیری ئامانجی بــ شــقــوە 
 ب و ٨ الپـــڕە ــارەی ــب بــ ق دەردەچــــوو،
ئــم  ئیمتیازی خــاوەنــی  A4 رووبـــــری
كۆمی سرنووسری بوكراوەی ھمان
نووسرانی دەستی و خۆشناو) (سرباز
رەشید ئــاودــر،  ئیسماعیل تھا، (شھن
مــجــیــد)ە. الپـــڕەی ــزە، ســربــســت ــم ھ
رۆشنبیرییكانی بوكراوە وەكو یكمی
و ســروتــاری ھــواــكــان بــ  تتایب تــر 
كوردستان. گرنگكانی شھاتپ و بوكراوە
چاالكییكانی ل بریتی دووەمــی الپــڕەی
مانگی مـــاوەی ی رۆشــنــبــیــران لــــكــۆمــ
ل بریتی سیمی الپـــڕەی كاركردنیدا،
.كرم ئندامانی الین ل ئدەبی بابتی
بریتیی پنجمی و چـــوارەم الپــڕەكــانــی
و رۆشنبیر  لگڵ بــوكــراوە دیـــداری  ل
شقوە، رووناكبیرانی و ھونرمندان
ب تتایب حوتمی و ششم الپڕەكانی
و پشنیاری رەخن و خستنرووی داواكاری
شقوە. چاالكوانی و نووسر و رۆشنبیران
تنزەكانی واھ ب تتایب ھشتی الپڕە
كۆمیتییكان تباب و شــقــوە نــاو
بۆن و یاد پیرۆزبایی و نامپرس وەكــو
ئم بین  دەتوانین تایبتییكان، و گشتی 
تدەچ برھمكانی سرجم وكراوەیب
ب پــیــوەســت گشتی رۆشنبیری خــانــی 
بۆ ھــوــدان و توژەكان و چین ھموو
مدەنییكان ڵ چاالكییگل تكوكردنیان
دەزگا و دام و جماوەر لگڵ رۆشنبیری و
كرانوەی ھاوكات ركخراوەكان. و حكوم
خستن رووی بۆ خك داواكاری رەخن و

داواكارییكانیان.

كوردستان: بووكی
سای ســرەتــای ل ئــم بــوكــراوەیــش
شقوە  رۆشنبیری ناوەندی الین ل ٢٠٠٥
 A4 ریرووبــ ب و ٤ الپــڕە قبارەی ب
ــك ســرپــرشــتــی ــی دەردەچــــــوو، دەســت
ل دەكـــا كــ ــ بــوكــراوەی ــم كــارەكــانــی ئ
عوسمان حسن، سالم باسا، (ئرسانیس
ــڕەی  الپ بــوون، اسماعیل)  عــادل مجید،
تتایب تر بوكراوەكانی  وەكــو یكمی
و گۆڕانكاری  و شقوە ھواكانی  ب
دووەم ل كوردستان، الپڕەی پشھاتكان
ئدەبیكان تباب ب تتایب سیمی و
گشتی ب شیعر، چیرۆك)، كورت وتار، وەكو
وكــراوانــبــ ئــم ـــڕەی  الپ برھمكانی
زۆرجــار بكو بووین نــگــۆڕ بــــردەوام
بۆ گــۆڕاوە ئدەبییكان تباب شونی  ل
ئو رووی چاالكی خستن چاوپكوتن یان
ركخراوەی ئو یا كۆمیی و ناوەند
ب دەكــاتــوە تــایــبــت ــو ــوكــراوەكــ ب ب
یا دەمــزرانــدنــیــان ـــادی ـــو ی ــان وەك خــۆی
بۆ ئمش برفراوان، چاالكیكی سازدانی
ئندامانیان چاالكی بتوانن تاكو بووە ئوە
زیاتر تكی جماوەر بشداری و یننبگ
ــڕەی الپ بت، دروســـت لــگــڵ جــمــاوەر
بووە تایبت وكــراوەیــبــ ئــم چــوارەمــی 
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الین ل ك بــردەوام چند ستوونكی ب
ب ـــووســـراون، ن شــقــوە رۆشــنــبــیــرانــی
خانی تدەچ بوكراوەیش ئم گشتی
ئو ئندامانی و جماوەر گشتی رۆشنبیری

تایبتی. ب ناوەندە

سفین: كژی
ــگــڵ ل ـــ ـــراوەی ـــوك جــــیــــاوازی ئــــم ب
بایخدارە، گرنگ و بوكراوەكانی پشووتر
ھیچ الیـــن لــ ــ ــراوەی ــوك ب ئــم   چونك
خــاوەن ركخراوكی  و كۆم و  ناوەند
بكو دەرنــچــووە!، كاركردن سرمایی
و خۆبخش  قوتابییكی كۆم الیــن ل
لژنی قوتابیانی پیمانگای ند لھرەمب
دوو ب دەرچــووە مامۆستایان مبندی 
قبارەی وە، بدەكرای بو جارك فتھ
ناوەڕۆكی   A4 ریرووبـــ ب و ــڕە الپ  ٨
مرھب ل بووە بریتی وكراوەیب ئم
شعر، وتــار، وەكــو، قوتابیان ئدەبیكانی
دیــداری و ــۆرت راپ جار ھندێ  پخشان،
ب ــوە، ــراوەت ــوك ب تدا رۆشنبیرانیشی
زانستیی ناوە و شون ئو لگڵ براورد
ل بــاس ژمـــارە ھــنــدێ لــ خــۆیــان رەنــگــ
خوندن ناوەندەكانی و خوندن بارودۆخی
مامۆستایان و قــوتــابــیــان بـــارودۆخـــی و 
و زیاتر ئدەبییكی رادەی بم كــراوە،
رۆشنبیر بۆ ھوك وەكــو برفراوانترە
كــوردی ئــدەبــیــاتــی بــ كــردنــی قــوتــابــیــان
بم الوازە، سیاسییكی نالی ئگرچی
تگیشتنی ئاست ل باشیش رادەیكی ب
ئامۆژگاری و چارەسر  ل باس  قوتابیان
كسییكانی و تایبتی و كۆمیتی شك
سرپرشتی دەكا، پیاویش و ئافرەت نوان
كارا الین دەستیكی ل وكراوەیم بئ
(سردار :ل بریتین ك بووە رۆشن دیدە و
زەمند خسرۆ، برپرسی لژنی قوتابیان،
دەســتــی ــار، ــی ــرشــت گــۆمــشــیــنــی، ســرپ
كمال، چنار ل بــووە:  بریتی نووسرانی 
ســامــان تــاھــیــر، ـــودا حــســن، ئــخــتــر ھ
الپڕەكانی ناوونیشانی ئگرچی ئحمد)،

بـــم بــ گشتی ،بــوویــنـــــاری كـــراو نــ دی
بریتی الپــڕەكــی ھشت ھر نــاوەڕۆكــی
ئامۆژگاری، ئامادەكردن، ئدەبی، ل بووە
و مــــژوو زانــســتــی، و ــی ــدەب زانـــیـــاری ئ
ل ماوەی وكراوەیب ئم مدەنی، بابتی
لدەرچوو.  دابان ب ب ٧ ژمارە كاركردنی
رۆشنبیری گشتیی بوكراوەیكی گشتی ب
بووین سرەتای و نجانگ بابتكانی و

قوتابیان. دواڕۆژی بۆ
 

شـــارەدـــی گـــۆڤـــار و بـــوكـــراوەكـــانـــی
بالیسان:

سرەتای تاكو  كوردستان بــارودۆخــی 
خــۆیــوە  ــ ب ٢٠٠٠ ســقــامــگــیــری ســاــی
دەرەكی توەردانی دەست ھۆی ب نبینی
ئمش نــاوخــۆ، ل نتوەیی نیارانی  و 
بیر ــگ درەن و خك دەســـت كــرد وای 
بۆ بكنوە پویستیكان  و كموكوڕی  ل
تایبتی ب گشتی ــدی ــرژەوەن ب خزمتی
معنوی و مادی ورانكاری شونواری
ل دھاتكان بــعــس.  رژــمــی ســردەمــی 
بعس ك دــن كارەسات ئــو پشوەی
ســیــوە ــســر نــخــشــی مــرۆڤــایــتــی ل
بۆی ــران كــردن، و گیانی و ئــاوەدانــی  ب
كاری كابینكانی یكمی ھنگاوی دەبوای
بــرەو دھاتكانوە ل ھرم حكومتی
ئامانجی چونك ،وانچوەكو پن بت شار
ھمان  ل و دوژمنان بردەوامی و  گرنگ
الین سیاسییكان ھزی ب پاپشتی كات
.بووین كوردستان پشمرگی ھزی و
كاری  ویستیانپ ئــو كموكوڕی لبر
پ دەست درەنگوە ب زۆر رۆژناموانی
كرد، بۆ پ دەستیشی ك ھدا، سری كرا و
ویستییپ رووی خستن و ئاوەدانی ئامانجی
بنمای بۆ بووە گوزەرانییكان و مرۆیی
كارەساتكانی قوربانیانی كــســوكــاری
گرنگی رووی خستن جیاتی ل دوژمنان
شارەدی ئستایدا،  و مژووی بایخی  و
دھاتكانییوە ســرجــم بــ بالیسانیش
پشمرگی كوردستان ھزی كی بپشتپا
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ســرەكــیــان  سیاسی  ــ ــن الی ــــی  زۆرب و 
خباتی شاخی ئازادییی ئو لبر بووە، 
نــتــوەیــی ــخــوازی ــاری ــوەی رزگ ــن ــزووت ب
ھبووە، قوتریان زیاتر و سیاسی ھۆشیاری
بۆی نتوەیمان برژەوەندی خزمتی بۆ
بھرەمندی نتوەیی ھۆشیاری لپاڵ
و چــیــرۆك و شعر بـــواری لــ ئدەبیشی 
بوكراوە ئو ھكوتووە. تدا نووسین
سروی ل راپڕین دوای ل گۆڤارانی و
وەكو  سرەتا ل دەرچـــوون  ٢٠٠٠ سای
كاری ب رۆژناموانییكان كــارە تكای
ب ھنگاو بــم پكرا، دەســت سرەتایی
شوەی بــم   كــ درا، پــ پـــرەی  ھنگاو 
ماوەی ل روو یندەخ رۆیان خــوارەوە

كاركردنیاندا:

چوار: شازدەی
ئاسایی دوای  لــ بــوكــراوە  یكمین
سیاسی ئیداری و بــارودۆخــی بــوونــوەی
بالیسان شارەدی  سنوری ل كوردستان 
بووە   ٤/١٦ بــوكــراوەی بــوكــرایــوە   ك
(A٣)ە. رووی  بــ و ـــڕە  الپ  (١٠) لــ كــ
ل ــی ــم ــك ی ــی ســا یــكــمــیــن ژمــــــارەی
خونران  بردەستی وتك  ٢٠٠٤/٤/١٦
شــارەدــی كــ لــ الیـــن بــڕــوەبــرایــتــی

كاری دەستی یكمین دەرچووە. بالیسان
عوسمان، دیبئ) ل بووین بریتی بوكراوە
سردار جمال، محمد  مستفا،  ئحمد
دە گشتی بابتكانی ھر ب وەسانی) شخ
وتار، ھواڵ، :ل بریتین بوكراوەی الپڕەی
چاوپكوتن، ئامار،   ،رەخن پرۆژە،  و كار
الپڕە شعر، چیرۆك، ئگرچی داواكاری،
خونر الی ناوونیشانن ب سرەكییكانی
رۆژنامنووس و نووسر لگڵ براورد ب
ب بكاتوەبم جیا لك بابتكان تزەحم
بابتكان داوەت رووبری باش رادەیكی
بابتكان دروســت نخشسازكی ب و 
وەكو سانامی وكراوەیم بئ ركخراون،
بالیسان كارەساتی كیمیابارانی دۆی یادی
قوربانی و خبات و رەنج ل رزلنان بۆ
ھنگاوی یكم وەكو گشتی ب ككخ
ئامانجی دەرچــــووە ــامــوانــی رۆژن كــاری 
ل خــــك رۆــــی رووی خستن گــشــتــی 
رزلنان و كناوچ مــــژووی و خبات
قوربانیانی و شھیدان كسوكاری ل بووە
ل تایبتی ب بووە كیمیاباران  كارەساتی
وەری، بالیسان، وەســان، شخ گوندەكانی
،تخ بالیسان، قــاســمــاوەی ســروچــاوە
داھاتووی ژمارەكانی بلژری، ملكان،
گۆڤاركی قبارەی چووە وكراوەیب ئم
و /٤/١٦ یــــادی بــ شــایــن  و  ــجــاو  گــون
دەستیكاركردن بھرەمندارنینووسینو
رۆژنامنووسیی ئرشیفی ل مانوەی و

كوردی.

چوار: شانزەی
بۆت دواتـــر بــۆ  /٤/١٦ بـــوكـــراوەی  لــ
رووبــری و قبارە و گونجاو گۆڤاركی
تنانت و بووە گرنگتر و فراوان بابتكان
گیاندنی بۆ بكن فراوان پیوەندییكانیش
كــســوكــاری و ــك  خــ ــی ــۆچــوون ب و  را 
كیمیاباران قوربانیانی كارەساتی و شھیدان
ھــاوكــات بالیسان، دۆـــی ئنفالكردنی و 
كــردن فــراوانــتــر كاركردنیشیان دەســتــی 
ئكرەم ساح ئیمتیاز خاوەنی :وەیش بم
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بدوع كریم  كارا: دەستی حیدەری، 
موسلیح، تــوانــا  جــمــال، محمد ھــرتــلــی، 
دیبئ سمد، تاھیر عبدالرحمان، سردار
شــالل، بــرزان ــادر، ق فیسڵ عوسمان،

موسلیح. توانا نخشسازی كاری
ل بوكراوەی سرەتا لگڵ ب براورد
بدی و پوختتر زانستی گۆڤارەك بابتی نو
و كردن پۆلن الینی ل دەكرن ئگرچی
بم ،یھ كموكوڕی بابتكان رزبندی
قبارەی ركخراوترە، ناوەڕۆك و قبارە ل
دت،  پك الپڕە ١٤٨ ل یكمیشی ژمارەی
رۆژناموانییان كاری كاركردنی ماوەی ل
و گۆڕان ئاستی و رۆژنامنووسیی توانیان
وەكو روو نبخ /٤/١٦ كارەساتی مژووی

رۆژناموانی. سانامیكی

ئاور:
سای ل بوكراوەی یكم ژمارەی ئم
 ب خــوــنــران ــر دەســتــی ٢٠٠٦ كــوتــ ب
.A3 ریرووبـــ بــ و ٨ الپـــڕە قــبــارەی
(خاوەنی   ل بریتی كاركردنیان دەستی
ــی، ــل ــرت ھ ـــبـــدوریـــم عـــئــیــمــتــیــاز: كـــ
بڕوەبری مستفا، ئحمد سرنووسر:
نووسران: دەستی موسلیح، توانا نووسین:
تاھیر عوسمان،  دیبئ جــمــال، محمد

مانگان شوەی ب شالل) برزان سمد،
ناوەڕۆكی دەكات كار گشتی رۆشنبیری بۆ
ئدەبی، مژوویی، سیاسی، بابتی: ل بریتیی
ــی، ــروەردەی پ تندروستی، كۆمیتی،

داواكاری. ،رەخن
راز:

ك لیــــنــامــســا ئــم گــۆڤــارەش وەكـــو
 ٢٠٠٨/٤/١٦ ل ژمارەی یكم /٤/١٦ یادی
دەســتــی ــران، ــن خــو كــوتــ بــر دیـــدی
:بدولع (حیدەر ل بریتین كردنی كار
حسن سرنووسر، دەستی نووسران:
عبدول) بابتكانی ھاوكار وەسانی، شخ
بدواداچوون، ،رەخن) ل بریتین ناوەرۆكی
 ب یادكرنوە)  و كولتوور ئــدەب، مژوو،
داخوازی ل كاریان بریتیی ئامانجی گشتی
كسوكاری كاری  بارودۆخی چۆنیتی  و
و ــاران ــاب ــی ــم ــی ك ــی كـــارەســـاتـــی ــدان ــی شــھ
لگڵ براورد ب بالیسان، دۆی ئنفالكردنی
رۆژنامنووسیی سرەتاییكانی وھ
پشكتوو بالیسان  شارەدی  سنووری  ل
گیروگرفتی رووی  خستن ل ركخراوە  و

پداویستییكانیان. و خك

خۆشناوەتی:
رۆژنامگریی تــازەی  تری ھنگاوكی
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وەكو خۆشناوەتیی گــۆڤــاری دەرچــوونــی
(١)ی ژمــارە كولتووری گۆڤاركی وەرزە
خونران  دیدی بر وت٢٠٠٩ ك سای ل
ــری و ب رووب ــڕە (٨٨) الپ قــبــارەی  ب
جیاواز ــوەری ت چند ل نــاوەڕۆكــی  ،A4
ــ، نـــــاوداران، ــان ــم دی پــــك دــــت: مــــــژوو،
گرنگترین ــم  ب ھــمــڕەنــگ، ــــروەردە، پ
سنووری ك گۆڤارە ئم ناوەڕۆكی توەری
ئویش پیتی پویستی بالیسان شارەدی
ل ككمی خرجس چونك ،روەردەیپ
زۆر تكی ژیان ناسقامگیر بارودۆخی
بووین، خاوەنی دەروونی و گومانی نریت
ردی)یب بدولع) گۆڤارە ئم  ئیمتیازی 
لگڵ موسلیح)ە (توانا سرنووسری و
(محمد ل بریتین ك نووسین دەستیكی

ھرتلی). كریم جمال،

كۆڕەنگ:
تــری ھـــنـــگـــاوەكـــار و پــــشــكــوتــنــــكــی
بالیسان، شارەدی سنووری ل رۆژناموانی
شوەی ب كۆڕەنگ دەرچوونی بوكراوەی
سای پایزی ل ژمارەی یكم ك ،وەرزنام
(٨) قــبــارەی  ب  A3 ریرووبـــ ب  ٢٠٠٦
جیاوازی خونران، دیدی بر وتك الپڕە
لگڵ وانییرۆژنام وھ و بوكراوە ئم

كردنی سرپرشتی پشووتر  كارەكانی
ل بور و نوێ قمكی  وەكو  كئافرەت
دەستی گشتی ب ریی كگرۆژنام بواری
بم وكراوەكب كارەكانی سرپرشتی
سرنووسر، عوسمان: دیبئ) وەیش
فق، بھمن  جگر ھاوكاران: ئاوارە حمید،
ئوین تایپ: عبدولسمد، ھژار ،بدولع
ناوەندی مكتبی نخشسازی: ،تحوف
ناوەندی  مكتبی نكراوە راگیاندن (دیاری
بابتكانی  سرجم گشتی ؟!) ب!كنالی چ
ھونر، پروەردە، ئدەب، گشتین رۆشنبیری
لگڵ مژوویی، وەرزش، گنجان، ئافرەتان،
ھۆی  بــ الپـــڕە، دوا  لــ ستوونك چند 
لو كرد باسم پشدا ل جیاوازییی ئو
ئافرەتان رەخسا زیاتر بواری وكراوەیب
رۆژنامنووس، كــاری  ل بكن بشداری
ژمارە سروتاری  ل وەكــو بھ رۆیان
ئــازادی مینبری (كۆڕەنگ ھاتووە: (١)دا
تواناكانیان، و بھرە دەرخستنی بۆ وەیئ
و بنووسن و بن و بخوننوە دەیم بۆی
ئرك ل نوگری و داھنان ھاوكارتانم،
و خــاك بۆ دسۆزیتان و پاكی ،پیش و 
وتــان خۆشویستی و پشكوتن گــل،
(٢) تنیا وكراوەیب ئم بت). ئامانجتان
كارەكانیان گشتی ب دەرچوو، ل ژمارەی
ل ك ــج)ە (رەن بوكراوەی درژەپدەری
بوو. كرا لسر كاری دەست ھمان الین

وەسان: شخ
ل سای بكراوەیش ئم ژمارەی یكم
/٤/١٦ رۆژی  یادنامیكی  وەكــو   ٢٠٠٦
 A4 ریرووبــ ب و ٨ الپــڕە قبارەی ب
ســرجــم ــران، ــن خــو ــر دیـــدی كــوتــ ب
خستن و بیرەوەری ب تایبتن بابتكانی
و شھیدان كسوكاری گوزەرانی رووی
و كیمیابارانكردن كارەساتی قوربانیانی
شخ گوندی و خۆشناوەتی ب گشتی ئنفالی
تایبتی ب بالیسان دی شــارە و وەســان
بــوكــراوەیــ بریتی ــم ئ دەســتــی كــاری
سرنووسر، عومر: (بستوون :ل بووین
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ژاكــاو خــالــد، شــوان ،ــبــدوھــاوكــاری عــ
تایپپ كاری نووسران، دەستی ل محمد:
بۆ عومر حسن ل الین: نخشسازی و
ژمارەی دوو تنیا وكراوەیم بكراوە، ئ

دەرچوو. ل

ھریر: شارەدی بوكراوەكانی
تر ناوچكانی  ــو  وەك شــارەدــیــش لــم 
یكم ھــبــووە، رۆژنامنووسیی ھوی
ــن الی ــ بـــوكـــراوە كــ بــوكــرابــــتــوە ل

ناوی: بووە ب قوتابیان ك لیدەست

ژیلمۆی ھریری:
 ٢٠٠٢ سای ل بوكراوەی وەكو یكم
خونران دیدی بر وتك (سفر)ی ژمارە
الپڕە (٩) قبارەی ب A٤ رووبــری  ب
رۆشنبیری مانگانی بوكراوەیكی  وەكو
لژنی قوتابیان  یكتی الیــن ل گشتی
بابتی چندین ل ناوەڕۆكی ھریر، ناوچی
بابتی ئــامــادەكــردن، ــار، وت جــیــاواز وەكــو
ســرنــووســری كــۆمــیــتــی، فلسفی، 
ئرگوشی)ە ھاشم (ھیوا وكراوەیب ئم
(سیامند ل بریتین نووسرانی دەستی
فریق خریف، مشیر ئرگوشی، سیفدین

محمد) دیھ خالد، سوھام صدیق،

خانزاد:
نــاوەنــدە كــرد  بــاســمــان پشدا   لــ وەك 
برەودان ل ھبوو رۆیان رۆشنبیرییكان
ھریریش بــ چــاالكــی رۆژنــامــنــووســیــی،
خاوەنی بووە شارەدیكان تكای وەكو
ل خــۆی، ب تایبت رۆشنبیری نــاوەنــدی
خانزاد بوكراوەی كاروچاالكیان، پرۆژەی
ژمــارەی  یكم  ٢٠٠٥ سای ل ك بــووە
رۆشنبیران و خونران دیدی بر وتك
الپــڕە، چــوار ل :بریتی وكراوەیب ئم
یكمی الپــڕەی تر بوكراوەكانی وەكو
و ھــریــر ھــواــی ــار و بریتی لــ ســروت
تریشی الپڕەكانی سنوورە لم رۆشنبیری
ئم شعر. ،وتار، چیرۆك، رەخن ل بریتیی
كــاری دەســتــیــك ــن بــوكــراوەیــ لــ الی
گۆڤندی، (دشاد ل دەكرێ ك بریتین تدا
سورچی، تۆفیق، فریق صدیق، مشیر ئازاد
پیرۆت، حوسن محمد وســو، محمد
كانبی) شوقی خورشید، لتیف ئحمد

دەرچوون. ل ردەوامب ئستا تاكو

كۆڕێ: بوكراوەكانی شارەدی
كۆڕێ  شارەدی  ٢٠٠٠ سانی دوای ل
ئاوەدانی الینی  ل برچاوی جموجۆكی
و رۆشنبیری و ركخراوەیی چــاالكــی و 
وەكو بینی، خــۆیــوە ب رۆژنامگرییی
ب ــ ســـرەتـــا ل ــر ت تــــكــای نــاوچــكــانــی
رۆژناموانی، كاری دای دەستیان بوكراوە
خۆیوە ب قۆناغ پشكوتنی ب قۆناغ دواتر

خوارەوە بووە: شوەی ك بم دی

چرا:
ئم یــكــم ژمـــارەی چــرا بـــوكـــراوەی
 ٢٠٠٨/٣/٣ (سفر) ل ژمارە بوكراوەی واتا
وەكـــو ـــران، ـــن خـــو كـــوتـــ بــــر دیــــدی
ل ك گشتی، رۆشنبیری بوكراوەیكی
مانگان كۆڕێ دواناوەندی قوتابیانی الین
بــووە ـــڕە (٨) الپ دەرچــــووە قــبــارەكــی
بابتكانی ســرجــم  ،A٣ رووبـــری  بــ
ــوەیــشــ كـــ بــــم ــری گــشــتــیــن ــی ــب رۆشــن
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ب تتایب یكمی  الپــڕەی دابشكراون،
سروتاری كــۆڕێ ناوەخۆی ھواكانی
سرنووسرەكی الین ل ك بوكراوە
لسر پشھات جۆراوجۆرەكانی نووسراوە
ب شارەدی كۆڕێ سنووری كوردستان و
تایبتن چوار س دوو تایبتی الپڕەكانی
نیشتمانی و ر بۆنسل دیمان و ب وتار
و شش و پنج الپڕەكانی نتوەییكان 
بیرەوەری. دوا و وەرزش ب حوت تایبتن
ھمڕەنگ بابتی چند ل بریتیی الپڕەی
گشتییكانی ناوەخۆی نشو ركالم بۆ و
الین ل وكراوەیب ئم شارەدی كۆڕێ،
دەكرت سرپرشتی ــراوان ف دەستكی
ئومد م. ئیمتیاز: (خاوەنی ل بریتین ك
محمد سرنووسری و (فخری) حسن
بریتی نووسرانی دەستی عباس، حمید
تلعت، شاخوان ئیوب، شاو  ل بووە
ئیبراھیم). ئم  دلر بابتكان پداچوونوەی
بوو، بــردەوام (١٥) ژمارە  تا وكراوەیب
راستقینی و گرنگ سرەتایكی بــم
بۆ دانا شارەدی كۆڕێ رییی لگرۆژنام

زیاتر و باشتر. ھنگاو و كاری

دوین:
ژمــــارەی ل ــم ــك ی وكـــراوەیـــم بـــئـــ
خونران  دیــدی بــر وتك  ٢٠٠٩ سای
بوكراوەیكی وەكــو مانگان شوەی ب
الپــڕە   ٨ قــبــارەی ب گشتی، رۆشنبیری
ناوەڕۆكی  بابتكانی  A٣ رووبــری ب و 
وەرزش، بیروبۆچوون، مژوو، :ل بریتین
وكراوەیب ئم دەستی ھمڕەنگ. كراوە،
فایق ئیمتیاز: (خــاوەنــی ل بــوون بریتی 
جگری شینۆ. دلر سرنووسر: بیرژی،
بڕوەبری خۆشناو، محمد سرنووسر:
نووسین: سكرتری تھا، ــا دان نووسین:
نووسران: فائز دەستی زادە، مال شاو
تلعت، شــاخــوان ابــراھــیــم، دلر  ســاــح، 
دوای ئـــاژگـــی، نــخــشــســازی: كــیــوان
یاسایی  گۆڤاركی ژمـــارە  ٤ ــی دەرچــوون

پدراو. مۆت

دوین:
بــوو، پاشان دویــن بــوكــراوەی سرەتا 
ل ژمارەی یكم ،مانگان گۆڤاركی كرای
وەكو  خونران دیدی بر وت٢٠١٠/١/١٥ ك
گشتی، رۆشنبیری كۆمیتی گۆڤاركی
مژوو، وتار، ل بریتین ناوەڕۆكی بابتكانی
ھونر، وەرزش، پـــروەردە، كۆمیتی،
 ڕەیالپ ٣٢ قبارەی چیرۆك، ھمڕەنگ،
كاركردنیان  دەستی  A4 رووبــری ب و 
پشووە، بم دەستی بوكراوەی ھمان
فــراوانــبــوونــی تدا و ھــنــدێ گــۆڕانــكــاری
فایق ئیمتیاز: (خاوەنی وەیش بم كراوە
جگری شینۆ، دلر سرنووسر: بیرژی،
بڕوەبری خۆشناو، محمد سرنووسر:
ــی دەســت زادە، مـــال شــــاو  ــن:  ــووســی ن
ھركی. جوبرائیل عومر، پری نووسران:
فائیز سامی، سیامند تلعت، شاخوان
كیوان نخشسازی: ابراھیم، دلر ساح،

ئاژگیی)

كۆڕێ:
و قوتابی كۆم لالین گۆڤارەش ئم
ل (سفر)ی ژمارە دەردەچت، مانگان الوك
گۆڤاركی  ٢٠١٠ وەكو دووەمی كانوونی /١
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 ب ٣٤ الپــــڕە قـــبـــارەی ــ رۆشــنــبــیــری ب
بریتین  بابتكانی A4 ناوەڕۆكی رووبری
بیروبۆچوون، كۆمیتی، سیاسی، وتار، ،ل
چند لگڵ تندروستی، وەرزش، چیرۆك،
كــۆڕێ. رۆشنبیری نــاوەنــدی چاالكییكی
شاخوان :ل بریتیی كاركردنیان دەستی
صاح حسن ئیمتیاز، خاوەنی بیرژی
سرھد سرنووسر جگری سرنووسر،
شوان نووسین سكترری  عبدولواحید، 
نووسران: دەستی ساح، عسومم قادر،
سامی، یوسف سامی، زوبیدا بناوی، زاھیر
حسن، كــاروان پیامنر: ساح، ھــژار

كاكل. سركوت نخشساز:

ئلكترۆنیكان: رۆژنام
كــاری ــی ــدن ــرەســن پ ھـــاوكـــات لــگــڵ
ب راگیاندن چاالكی  و رۆژنامنووسیی
پشكوتنی ل وەرگرتن  سوود  ب گشتی،
تكنلۆجیكئمۆ ل ھرمیكوردستانیش
رۆژنامنووسیی كــاری لپاڵ بــربــوە،
ھۆیكی ئلیكترۆنیش رۆژنامی چاپمنی،
بووە. رۆژنامنووسیی چاالكی و كار تری
ھواڵ چاالكی و تازەترین رووی خستن بۆ
بشك وەكــو شقوەش پشھاتكان  و 
 ٢٠٠٠ سای سرەتایی ل وتنشكپ لو

كرایوە تدا رۆژنامنووسیی سایتی یكم
شوەیی ك بم تر چند سایتكی دواتر و

خوارەوەن:

WWW.SHAQLAWA.COM
 ٢٠٠٢ ل سای بووە شقوە سایتی یكم
وتی ر لش شرزاد الین راگیاندنكار ل
ھواكانی ســرجــم ــوە،  ــراوەت ك سود 
تدا شقوە و ناوەخۆ و ناوچی و جیھانی
كوردی زمانی ھردوو ب دەكرتوە، بو
سایت ئم بو دەكاتوە بابت عرەبی و
خرا ھوای ئلكترۆنی رۆژنامیكی وەكو
بو شقوە ب تایبت گرنگ بابتی و

.ردەوامستا بئ و تاكو دەكاتوە

WWW.SHAQLAWAPOST
 ب  ٢٠٠٧/١/١ ــ ل رۆژنـــامـــیـــش ئـــم 
رۆژنامنووس و بھرەمند چند ھوی
خاوەنی كرایوە، شقوە نووسركی و
حــمــدەمــیــن)ە ــــازاد ــم ئ (حــاك ئــیــمــتــیــازی
سندیكای ھولری لقی سكترری (ئستا
ــ)، ســرنــووســرەكــی  ــووســان ــامــن رۆژن
چــنــد ـــ الیـــــن (رزگــــــار شـــمـــعـــون)ە ل
و نـــووســـر و  الو رۆژنــامــنــووســیــیــكــی
دەكرێ، ھاوكاری ئكادیمی مامۆستایانی
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پیامی ھواڵ، ل بریتیی بشكانی تكای
كۆمیتی، رۆشنبیری، بابتی ،فتانھ
ركالم، بۆ گفتوگۆ، پرتووك، بابت مژوو،
كاروچاالكییكانی بیروبۆچوون، ،رەخن
ئم ئرشیف. سیاسییكان، نالی حكومت،
ھوای و ردەوامب ئستاش تاكو سایت
خونرانی دیدی بر دەخات خرا و رۆژان
ئم ب تایبتی. شقوە و گشتی خۆی ب
و رۆشنبیری گشتیی ئامانجی كار و سایت
پۆژەی خك و خزمتی برژەوەندی بۆ
كار خك گوزەرانی بۆ حكومت ئایندەی
ب بــ یــرۆژنــامــ تاك دەكـــات، ھــاوكــات
كار و ئایینی سیاسی ئایدیای دوور ل الینی
و كوردستان و شقوە خزمتی بۆ دەكات

گشتی. ب خك

ئنجام:
مـــرھـــبـــ بـــــ گـــشـــتـــی ســــــرجــــــم
و رۆژنـــامـــنـــووســـیـــیـــكـــان ســــرەتــــا
نتوەیی گرنگی ھۆشیاری سرچاوەیكی
برژەوەندی خزمتی بۆ بووین میللی و
چند كاریان لم رۆی بۆی دەتوانین گشتی

بكینوە: پوخت خوارەوە خای
گرنگی  و دوور مژووی گانوەی ـ  ١
ل سوود ئستاشوە ل ئستا بۆ نتوەیمان
سرچاوەیكی وەكو داھاتوو بۆ وەرگرتنی

نتوەیی. كولتووری
 ب خباتی خك رۆی خستن رووی ٢ ـ
تایبتی ب جیاوازەكان توژە و چین و گشتی
نتوەیماندا. رزگاریخوازی بزوتنوەی ل

كسوكاری  مغدوریتی و بگوزەرانی ٣ـ 
كــارەســاتــكــانــی شــھــیــد و قــوربــانــیــانــی
ل عراق پشووی رژمكانی سردەمی

ژیان. جیاوازەكانی بوارە گوزەراناو
مــــژووی  ــی ــای ســرەت ـ گــــانــوەی  ٤
خك رۆی گشتی ب سنوورەك ئاوەدانی
گرنگكانی نالی بوژاندنوەی و پرەپدا ل

پشكوتن.
كۆمیتی  یوەندییپ بھزكردنی ـ ٥
و دواڕۆژ خــزمــت بــۆ نــاوچــیــیــكــان و 

ھاوبش. برژەوەندی
پشخستنی  و  ناسین بــۆ ھــوــــك ـ   ٦
جیاوازەكانی نــاوچــ لــگــڵ ،ســنــوورەكــ

گشتی. دەرەوە ب كوردستان و
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 ل برایتی تبایی و بھزكردنی گیانی ٧ـ 
ناكۆكی سینوەی كۆمڵ و ریزەكانی نو
ك نابرانبر ملمالنی ل كوتنوە دوور و
ژر و مترسی دەخات گشتی برژەوەندی

ھڕەش و گومان.
نوەیكی  پگیاندنی و ـــروەردە پ ـ   ٨
دژی وت، بــۆ ھوست  بــ و ھۆشیار
دواڕۆژی بـــۆ  ــان ــم ــی ــوەی ــت ن نـــیـــارانـــی 

گلكمان.
لسر  گشتی  بــ خــــك  راھنانی ـ   ٩
ئرككانی و مــاف لــ كردنیان  بــرگــری

خۆیان.
لسر  خزان كردنوەی ھۆشیار ـ  ١٠
نوان  لــ شارستانی پــیــوەنــدی بنمای 
یوەندییپ ل دووركــوتــنــوە و تاككان

كۆنكان.
دیموكراسی  نریتی بھزكردنی ـ  ١١
یاسا ل رزگرتن و ئــازادی پرەپدانی و 
برەو و وت دەستوورییكانی بنما  و
گشتی برژەوەندی خزمتی بۆ پشبردنیان

دواڕۆژیان. و خك
پگیشتنی  بۆ دەرفت  لباركردنی  ـ  ١٢
پیشیی ھــونــری، ئــدەبــی،  بھرەمندان
و خواست ب شایت دواڕۆژــكــی بــرەو

خۆیان. توانایی
نــــوان  پــیــوەنــدی بــھــــزكــردنــی ـ   ١٣
و سیاسی الیــنــی لــ خك دەســـت و

ھۆشیاری ئیداری.
نریت و  لسر ئاشنایتی و  ١٤ـ  تكی
نودەوتی و مرۆڤایتی پیرۆزەكانی باوەڕە

گشتی. ب پیوەندییكان و
كپ  و شـــاراوە تــوانــا دەرخستنی ـ   ١٥
و دواكــوتــن جنگی  نو  لــ كــراوەكــان 

پشكوتن. نیارانی
تمن  و رەگزی جیاوازی نھشتنی ١٦ـ 
مرۆڤساالری پیوەندی برەو ھاندانیان و

لنوانیاندا.
باوەڕە  و نریت كردنی زانستی ب ١٧ ـ
و فسانئ ل دووركوتنوە جیاوازەكان و
و پاشگردانی دووچاری مرۆڤ ك خیاڵ

دەكات. دواكوتن
رۆژنامنووسیی  پیشی پشخستنی ١٨ ـ

گشتی. برژەوەندی خزمتی بۆ

كۆتایی:
و ھنگاو بــۆ رەتــایــیــم ســــوو ھــــ ئ
گانوەی و نفوتان بۆ باشترە برھمی
دراوە داھــاتــوو پناوی لــ رەنــجــی ئــو 
داھاتوو بۆ ــراوە ك رابـــردوو ل ــوەی ئ و 
ل بخین، پشی و وەرگرین ل ســوودی
ئو یشتینگ ھموومان تباب ئم ئنجامی
كاری زیاتر بۆ سرەتاین ل راستی ھشتا
ب منیش باشتریش، تنانت و فراوانتر و
ھوم ئو ،راستیی ئو لبرچاوگرتنی
داھاتوومان و پارزراو رابردوومان تاكو دا
ھیمتی و خــوا بــ پــنــا  بكین، رۆشـــن 
دەرخستنی لسر كار ئایندە بۆ سۆزاند
ب ك دەكــم  مانرھب ئو  یكی كی
ب ،كردب سنورەكم ب خزمتیان دك
یندەگ داھاتوو بۆ الیكمان ھموو ھوی
خزمتی بۆ  نرختر ب و باشتر برھمی 
و ســـنـــوورەكـــمـــان و وت داھــــاتــــووی 
دیاری ینیامی نووسینمان دەكپ گوتینی
سبرییان و سای ل داھاتوو نــوەی بۆ 

بحستوە. وت

سرچاوەكان:
سوودمان تباب ئــم ئامادەكردنی بۆ 
وەرگرتووە وانیانرۆژنام مرھب لو
ھاتووە، كتباب ناوەڕۆكی ل ناویان ك
خــۆمــان پـــارـــزراون الی كــ ھــنــدــكــیــان
و رۆشنبیر دۆستانی دیــكــش ئــوانــی و 
پویست، زانیارییی پاڵ ل رۆژنامنووس،
.تداوین دیاریی ب رۆژنامكانیان گۆڤارو
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و نڤیسكار یدایس چلینیا د وەفاداری پیڤكا
قازی)دا (حافز رۆژنامڤان

تۆڤی موسدەق

سدان ب  دیرۆك درژیا  ب
ناچاری ب وەالتــپــارــز كسن 
بوون مشخت خــوە   وەالتــ ژ 
دەریــدەربــ و  رینابپ ل  و 
ئازارن و ئش رەنگن ھموو
،دیتین وەالتی دووریا غریبی و
بووین راگــر خوە  كسن لب
شــرەنــیــخــــدا د بـــــــردەوام  و 
كــاودانــــن سخت بــوونــ دگــل
ھموو بــرامــبــری و دژوار و 
ــــان دژواری و رەنــگــــن ســخــتــی
و ھیڤی تن ،رخــوەدانــكــریــبــ
چند تن بووی ئو وان ئومدا
دەمژمرەكان چند یان رۆژەكان

نبیت یان چ ،ڤخوە شاد بن وەالت دیدارا ب
ڤشارتن.  نب وەالتیدا ھمبزا د مرن ئگر
ھاتی بجه وەالتپارزان ڤان ژ كم ھیڤیا كتكا
وەالتــی دیـــدارا ب خــوەدا ژیانا د دوا رۆژــن
د تیك گورێ وان و ھندەكان ژی بووین شاد

وەالتیدا. ھمبزا
ھموویان  م یدایس نمران ڤان  ژ یك
٤ئادارا سر ٣ل ل شڤا ئوێ بوو، حافزێ قازی
دھۆكا ئڤرۆ  ی كری، داوی وەغــرا  چووی
چل رورەسمن شرین وی دل بر ل ھردەم
م چند یدایس دگریت. وی وەغرا رۆژیا 
دلوڤان ڤالھ بوو، چنند خوە وەالت عاشق
بوو، خوە  تملل مرن و ژن و گنج و  پیر
ھڤالن و دەســت  ـــادارێ وەف و دلسوژ چند 
ھۆنرمند و رۆژنامڤان و نڤیسكار ین خوە

ب ی دلوڤان و پتر ھژ ژی بوو. خودای مزن
١٩٩١ێ بوو دگل وی. پشتی سرھلدانا بزەیی
ریبیغ كسرا د ئو ملیونی نھال مشختیا و
كقایس زوو ھر بژیت، وەالتیدا دوریــا و 
و و ھرما پش ھات ھاریكار ل كوردستان
بر ل رك ھات دامزراندن، كوردستان فیدراال
جارەك سال  ھر ھاتڤكرن حافز  یدایس
چند و  كوردستان ڤریتگڤ ژی پتر  یان
بۆرینیتن. ب خوە خوشتڤین دگل ھیڤكان
دگل مزن خودای ژی مزنتر ھژ دلوڤانیا
ین دیماھی دەمژمرن د كری، م یدایس
ھیتبگ ڤینا نمسا  ختپایت ژ خــوەدا ژی
شڤا ٨،٥ێ ل دەمژمر و كوردستان حتپایت
١١،٥ێ دەمژمر ل و دھۆكا ھیتبگ ٣ئــادارێ
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ژ دھۆك خوە دوا جار خاترا بۆ ڤوێ ش ھر
الندكا ١٩٢٩ێ ســاال ل دھۆكا  ئــو بخوازیت، 
ئڤ ئادارێ ھر ٤ێ سپدەیا ل و ھژاندی وی
بكت. ھمبز یكجاری ب وی گیان دھۆك
ژی ین  داوی دەمژمرن من یدایس  لب
خوە ھناسین دوا و بۆراندن دھۆك ل خوە
خاترا و ھلكشان دھۆك پاقژێ بای ژ ژی
ھــردەم دھۆكا ئــو خواست،  دھۆك ژ خــوە 
و مــزن باژرن پتریا مــن دگـــۆت: ســیــدای 
من نك ل دھۆك لب ،دیتین جیھان پشكتین

ترە. خوشتڤی ھموویان ژ
ب مـــزن دلوڤانیا خــودایــ ــو ئ ــوو  ب  ڤــئــ
ین دیماھی دەمژمرن د بری، م یدایس
خوە خوە باژرێ وەالت دیدارا ب ژی خوەدا
خوە دھۆكا ژ خوە خاترا خوە ب وی بوو، شاد
و ھڤال و دوســت ئم  مخابن  لب خواست،
خاترا نگھشتین سیدای  قوتابین  و دلسۆژ
ھزر ئز وەسان لب بخوازین.  سیدای  خوە
دی رەحمكا ی دی دلوڤانیكا ژی ڤئ دكم
كری، حافز یدایس دگــل مــزن  خودای  ی
ب خوە، ھــردەم ب كار و كریارن چنكو ئو
دژیت، ل مدگ ی خوە و مردینیا جوامری
خوە برھمن ب تبلن خوە، و قلم شوین ب
ژ ئم ن ــارە،، دی ی دی جھن ل ڤی جھی و
م دیوانا ژ ئو ن و دووردكڤین وی دیوانا

.تیك دوور
بیت، شاد شتھب ت ب گیان من یدایس
یا خوە بشین پیاما ت ھموو وەكی ئم خوزی
سرفراز و بگھینین كوردینی و وەالتپارزی

ڤ ژ خاترا خوە وەالتی برامبری سربلند و
بخوازین. دنیای

ھلكفتاندا رەنگ ڤان د عادەت ببیت ئگر
ژ دایكبوونا ساال ب مزن كسایتین ژیاننامیا
داوی ب چ خواندی و چ پ بكین، دەست وان
و ھیالن خــوە  پــاش ل ــم ــرھ ب چ و  ئینای
ئز بینین. داوی داوی كری ب وەغرا كنگی
مزنترە ھندێ ژ  گلك حافز  یدایس دبینم
و بدەین وی ماف كورتدا ھوسا دەلیڤكا د
لوما راكین، خوە  ملن سر  ل وی ركئ
دەسپكم وی ژیانا یا داوی ژ ساال دێ ئز
و مرۆڤایتی ین وی ھلویستكن چند و

كم: رەوشنبیری برچاڤ كوردپروەری و
كــارێ  ســیــدایــی  ٢٠٠٩/٨/١٦ رۆژا  ل  *  
بۆ و ســـرەدان بۆ دكــر، نمسا بۆ  ڤزڤرین
ل ــوو ن یــا شــوقــا وی ل ــم ئ  خــاتــر خواستن
ھرچندە مڤان، بووین باس گــرێ تاخ
ی وی سروبرێ بوو سالكان چند سرێ
نشترگرین چند و نبوو باش ی میساخل
رۆژێ دووڤ ل كرن، رۆژ  ھاتبوون بۆ گران
دھات خرابتر ل میساخل ی سروبرێ وی
لب دبوو،  شیانتر كم و تر الواز ژی ئو و
ژیان ھبوو ب ھیڤی ھردەم ژبركو سیدای
د گرنژی، گشتر رۆژەكا بۆ ھموو سپدەیان و
دوتماما و و ھڤال ھڤژین دیتر ڤ كئالی ژ و
مزن یا  م خوشكا  ـــادار، وەف دلسۆژ  یا وی 
وی خزمتا رەنگ باشترین  ب  سیروانی دایكا
دكر، میساخل یا وی سروبرێ چاڤدریا و
ــردەوام ب پككفتی و  نساخ پیرێ یدایس
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ھردەم و بوو  گرم یا مڤانان وی ب دیوانا
ژی مڤان ئگر و دگرنژی خوە مڤانن دگل
گازی و كت ھڤاالن بۆ فونلت ئو نبان دا
ھات ئاخفتن سرەداندا ڤ د خوە، دیوانا تك
كریم مال محمدی ناڤدار نڤیسكارێ سر
،ی مانیسل ل سیدای كو نھا ریند دوست
ئڤ كو بھیستبوو ھڤالكی ژ من رۆژان وان
سیدای بۆ ڤئ من دەم ،ساخن ی نڤیسكارە
خمبار پ خوە گلك سرەرای ئشا ڤگرای،
ھبیت كرەنگ ب ھر خواست من ژ و بوو
ب دگل اكو د وی پیدا بكم ھژمارا موباییال
ركا ب بكت. پرسیارا سروبرێ وی و پیڤیت
وی موباییال ھژمارا من مانیسل ژ ھڤالكی
خوە ڤالبۆ ھ تلفون سیدای ئینا و دەستڤ
و بوو تنا وی و دل كریم كر مال محمدی
بوو سیدای پسنن یك ژ ژی ڤئ .گرنژیڤ

خوە. ھڤالن بۆ بوو دلسۆژ ی ھردەم كو
ھلبژارتنن  ٢٠٠٩ رۆژا ٢٥ێتیرمھا ئڤارا *ل
ل خوە ھڤژینا و ئز  ،كوردستان مانرلپ
سنا خواندنگھا ل بووین دەنگدان ھبنگ
دایكا ڤكنشك ژ رەزان   تاخ ل بنرەتی یا
ئافرەتا ئو سیدای، دلسۆژا ھڤژینا سیروانی
كزەالم ھر پشت ل سلماندی ھموویان بۆ
كری كاك من گازی ،یھ مزن مزن ئافرەتكا
ل دەم ھاری باب سیروانی، وەرە موسدەق

و نساخی و سیدا ب پیراتی دیت من زڤریم
ی خوەڤ سالی شتھ ب ژی خوەڤ الوازیا
ھاتی ی خوە گرتی، یا بالیفكا و ب تكسیكدا د
كوردستاندا مانرلن پلبژارتنھ د پشكداری
ب وی وەك ھزارن  ب مانرلپ بكت،،ئو 
وی دامزراندنا بوون ھیڤی ل خوە ژی درژیا
ھیڤی وێ ب خوە بدەن، گلك دەنگ و ببینن
ب سیدای وەك دی ھندەكن و نبوون شاد
لوما دیت، كوردستان مانرلپ خوە چاڤن
دەلیڤ ڤ دڤیا ن سیدای بیت رەنگكی ھر ب
ژی جــارێ زبوو ڤبل و ی بــدەت ژ دەســت
سیدای ئاخفتی ن من ھژ بدەت، خوە دەنگ
دێ ھت...!! كی دەنگدان مھن ئگر ئز گۆت
خرخوازەكی و من  ھبیت  كرەنگ ھــر ب 
برە كورسیڤ ب و كركورسیس دانا سیدا
و دا خوە دەنگ سیدای ،دەنگدان سندوقا بر
دبژیت: ی لڤن وی دیاربوو سر گرنژینا ژ
دەنگ من ژی جــارێ ڤ خــودێ بۆ سوپاس
وێ خوزین ،كوردستان مانرلپ خــوەدا
ن كوردستانربژارب بدەم دەنگ خوە رۆژێ
سیدا م رەنگی ڤی عیراق. ب مانرلپ بۆ
ھڤژینا دگـــل و تكسیدا د ــرە  ك و  بــرەڤــ
پشتی چند چوون، مال برەف خوەیا دلسۆژ
جارێ ڤ و .ڤزڤرین نمسا برەف رۆژەكان
كوردستان  ڤبزڤریت زوو بوو بلز  ی ژی
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ھلبژارتنن د  پشكداری و
 ٧ یــــن ــ ــراق ــی ــ ع ــان ــم ــرل پ
ئڤ مخابن لب بكت، ئاداردا
د رۆژا و نھات بجه مرادا وی
مژوولی ئم ھلبژارتناندا ڤان
بووین. خوە یدایس بھیداریا
سیدای وەفادارا و دلسۆژ لب
د ھــرچــنــدە سیروانی دایــكــا 
بھیداریدا بوو یا رۆژا چوارێ
ژ دەستووری گھاند وی پیاما
پشكداری و وەرگرت بھیداران

كر. ھلبژارتناندا د
حافزدا یدایس دژیــانــا  *
نلویست ھك روودانوھلگ
تایبتمندیك تدا سیدای
پشنگ كسك یــان یھ
وان ژ ســـیـــدا تــــــدا،  بـــوویـــ
د ین ھــــردەم كــســان بــوو
دژواریــانــدا و  تنگاڤی دەمن
ھوارا د و گرا د خوە رۆل
ساال ل سیدا دھات. خلككی
شۆرشا  رزن ھیت١٩٦٣ دگ
یا مالوم دەڤرا ل كوردستان
كسك وەك ورێ ل ماوەت،
سنگكا خودان و رەوشنبیر
دھتگرتن. لــ رــز جڤاكی
و ــــم زول ژ یـــدایـــســـ لــبــ
مشخت بغدا رژما ستما
دەم شۆرش ناڤ ل بــووی
مافن ســر ل كدەگاڤیز
ــرازی ن خــوە دبینیت مــرۆڤــی
دبیرھاتنن ھـــروەك دكـــت،
ئم دەمــ ڤدگریت: دا  خوە
ماوەت ل دەڤرا كریانگ ل
پنجی كسك دیت نزیكی من
و ئك پشت تبوونك رز ب
وی دەمی دكرن، قستا ماوەت
كرپرسب ژ پرسیار  سیدا

دكت: پشمرگی
ب  ھو كین ڤئ ئــرێ -  
مدكن، قستا عسكركانی
بــرســڤــــدا د ـــو بـــرپـــرس ئ

:ژیتدب
پشمرگی ئخسیرن -
ژ یــیــن یــــن ل دەڤـــــرا بــمــۆ
كرینڤر یــــن  و چــكــكــریــن
سیدای كیفا ماوەت. گرتیخانا
پیاون ڤكر كو ئ ھزر و ھات
دكــت: پرسیار و نتحكوم

:بانت چ ڤئ
!!شیوعین :ژیتدب برپرس
ڤئ دزانـــیـــت دەمــــ ســیــدا
ل و و شیوعین چــكــدارــن
كریڤ بارەگایك بمۆ چیای
دووڤ ل ــی ــرگ ــشــم ــ پ و 
كاربدەستن ھندەك فرمانا
وان سر رشكریھ شۆرش
دمینت سیدا ،خسیركرینئ و
رزایبوونڤب ن و عجبگرتی
ڤ شــۆرش ســیــرە دبــــژیــت:
دلسوزترین دگل رەدەریس
رزگــاریــخــوازا كــس بــۆ بــزاڤــا
تــونــدی بــكــت و ب  كــــوردی 
خوە نرازیبوونا لویستھ

دكت. دیار
سیدا سرەرای ھندێ كو *
د ژیــانــكــا خــوشــگــوزەرانــیــدا
یا بــغــدا وەك ــرەكــبــاژ ل 
دەم لب ،ژیای چاخی وی
شۆرش رزن ناڤ ھیتدگ
وەك ھر كسك دی ئو ژی
دژیت رزگاركری دەڤرن ی
سروبری وی دگل خوە و
وەالتیك ھر  ی دگونجینیت
دژیا تدا  پشمرگك ھر  و
جودا لكخ وی  ژ  ڤیاین و
تدھ سیدا سالدا وێ د ببیت.
كتیسایك بادینان ل دەڤرا
ھمان د كــو ســردەمــی  وی 
پشمرگی كرپرسب دەمدا
ئو وەك مڤان، دبیت ــوو ب
و ـــو ئ ــت: ــری ــ ــدگ ب خـــوە ڤ
مڤانكری ئو كسن ھــردو
بیست نزیكی  چاڤن بــر  ل 
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شكفتك فراڤینكا قوالچككا ل پشمرگی،
و باجانرەشكا ئاڤكا كئامان و برنجی ژ پكھاتی
دخون. تر و كۆمدبن ماست ئاڤ و زەالت كئ
كنان دبینیت ھر پشمرگكی سیدا پاشتر
برپرسی وی ژ  ،ــ ددەن چای كخاریفك و 

پرسیار دكت:
پشمرگی؟ فراڤینا یــڤــئــ ــر ھ  چی  -

.!لب :ژیتدب برپرس
وێ ئــم زانیبا مــن ئــگــر :ژیتدب ســیــدا 
و خوین، پشمرگی دێ پش چاڤن فراڤین
چای كخاریفك و بترسی نان دێ وان فراڤینا
دخوار!!. ن فراڤین ئو من وەكیل خودێ بیت،

وی سردەمی،  دژوارێ رەرای كاودانس  
خوە  ژیــ رۆژـــن  تڤایی وەك ســیــدا  لب
یڤو پئ بكنی بوو، و دەڤ كسك رووگش
خستدئ گرنژین ین دەردكتن  وی زمان ژ
بیرھاتنكا د دی، ھروەكی كلكخ لڤن سر
نڤیسكاری و شاعر ھــژارێ مام دگل خــوەدا
ل ھمان دەمدا ئانكو د و ل ھمان جه ناڤدار

ڤدگریت: ١٩٦٣ ساال
 كجھ تك ھــژاری و من ڕیا ڤارەكئ  
ب ستارە، و تراش و كڤر ب راست، و تخت
مرا سر سرێ د مك فروكن دو  خافلتی
گوندێ پشت  ھتا دەورانـــك فروكا بــۆریــن،

.م رەخ ریانگجارەكا دی ڤ و دا بریفكا
ئم  فروكا ڤــان موحقق گــۆت: ھــژاری    

.ڤزڤرین لوا دیتین
تنشت روینشتین و الدا رێ ژ خــۆ  مــ
كرە تماشا و نان كڤپ خۆ سرت حالنكی،

دێ كنگی كا ماین بالفرڤانی ھیڤیا عردی، ل
.!م دەت خۆ رەشاشا برێ و كرەمكت

دبژیت: من ھژارێ دا حالی وی د مئ
لوەكی ك ڤم رەخ ب النڤ حئ باش -
م قبرت  بۆ دێ كوشتین ژی ئم كھ  ،ی

دیار!!. نیشانكا بیت
:گۆت من

،مینن خما ھندێ دا ھزرێ نك د وێ قت
دا ھبن كلی چ ت قبرێ ژی ناكت وجح
روح ڤ ل وەعدە پاشی و بكڤیت، ڤ خلك
ت زیارەت پیروزێ پرسیارا سچ كھ كتبیت
تو چاال و بم دگل خۆ خصش ب ئز بكت

بدەم..!!. نیشا ئاخكری بن ل
گۆت: دل كرە كنی و ھژاری ژ

ت مــرادا خــودێ ب ھــای، ھای - ھای ھــای،
خۆ چاڤت ب رۆژێ وێ تو و نابیت حاسل
ڤرێ دێ ل ئاھا ت و من قبرێ نابینی، چونك

بیت..!
ژیانا  بــرەف  تیرگایشمپ ژیانا ژ دێ   
ھر بــری سیدای  سیداچین، رەوشنبیریا 
خزمتا پتر رەوشنبیریدا وارێ د وارەكـــی
كسن واریدا سیدا ژ ڤی خوە كری، د لگ
ژ رەزامندیا كسن جھ و چاالك و پشنگ
ناڤنجی قوناغا سیدا د بووی، ھژ مزنتر خۆ
وی ژیانا د كاریگری كسایتیكان  چند دا
كری وەالتپارزیدا و  سیاسی  و رەوشنبیری
و رەوشــنــبــیــركــرن خــوە و ھــانــدایــ بـــرەف
كۆڤارن قوناغدا ڤ د  بچیت، ڤانیرۆژنام
و  و (گــالوــژ) یــا بــغــدا ــالل) یــا مــســری ــھ (ال
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دیوانا و  شام ین التینی كوردین كۆڤارن
و قوناغدا  ڤ د  ،خواندین خوین)ی (جگر
عبدولرەحمان شھید خوە مام ركا ب پاشتر
كوردپروەرن كسایتین دگل تكلی قازی
ركخستنن سر پزانین ل كری و پیدا بغدا
شۆرشن و  روودان و كــــوردی سیاسین
ژی زانكۆیدا قوناغا د ،یداكرینپ كوردستان
ل برفرەھتر  وی پزانینن و پیوەندی ھژ 

.ھاتین
ــی ــان (ی ــــوو ژن ســـر ١٩٥٤ێ  ســـاال ل  *
دامزراندن،  تدھ بغدا كوردان) ل سركوتنی
جڤاكی كوردان رەوشنبیری ھدەزگ تاك كو
دەسپكا ١٩٥٥و داویا وی سردەمیدا، ل د بوو
رڤبر دەستكا ندامئ دبیت سیدا ١٩٥٦ێ
سنگا نیشانا ب خوە ڤی، ئیان ژمریارێ و
كوردی ناڤندن د بوو وی ناڤداریا و جڤاكی
پرانیا سردەمیدا وی د بركو ژ دا، بغدا ین
رەوشنبیر و بازرگان و كسایتی و برپرس
(یانی د بوون ئندام بغدا كوردن قوتابین و
كسان  ڤان دەنگن ب ھر و دا سركوتن) 
كارگریا ببوو ئندام دەستكا حافز یدایس
ل ژی كدەست ڤ دەنگن ب ھر و یانی،
(شوونا  رپرسب رڤبرێ  دبیت  ١٩٥٧ ساال
كۆڤارا ھیڤانیا (ھیوا) كۆڤارا سرنڤیسرێ نھا)
ھژمارا یكم ئوا كوردان) سركوتنی (یانی
ھژمار ٨  ھتا و ١٩٥٧ دەركتی تیرمھا ل وێ

ئركی. ڤی دبیت ل سر بردەوام
زدەبوونا و ھیوا كۆڤارا دەرچوونا پشتی *
دەرێ داراییژ ژبركو یانی، چاالكین و ئندام
ئندامان ئابوونن تن سردەمیدا وی د یانی
و ئابووریدا دبرتنگیكا ڤیتدك یان بوون،
كاروبارن برڤبرنا بۆ پویست دراڤ نكاریت
تن ن حافز یدایس ڤرێ ل بكت، دابین خوە
وەك بلكی رڤبر دەستكا كندامئ وەك
وێ  ئارمانجن سركوتن) و (یانی دلسۆژەك
ب دھت و ھوارا یانی د دگریت و رۆل خوە
ئاوازی (كۆملی ھاریكاریا و سیدای پشنیازا
رۆژن  ل سائیب شماأل ھۆنرمند و كوردی)
ھۆنری  ئاھنگن دو  ١٩٥٨ ــادارا  ئ  ٢٨ و   ٢٧
گران  ندھ بغدا یا  فیسل  ملك ھــۆال  ل 
٩٥٠ دینارن وی سردەمی  كو وان داھات و
ژ ھندەك و ترخانكرن تدھ یانی بۆ بوون

چارەسردكن. یانی دراڤیا بارگرانیا
بازرگانی  كولیژا  ل  ١٩٤٩ ســاال ل سیدا  *
ھرچندە وەرگرتن، ھاتی بغدا ئابووری- و
شیان خودان و ھیی مالباتكا ژ حافز یدایس
ب خــوە پشتا وی  قوتابی ئــو ھژ لب بــوو، 
 ١٩٥١ ســاال ل قاییمكری خــوە دەستن رەنجا
ھمان یا ڤش خواندنا پشكا زیتدگوھڤ خوە
عارف (رشید  كومپانیا ل رۆژێ ب و كولیژێ
ل  زوو دكــت، كــار و شــركــاءە) وەك ژمریار
دبیت كورتدا كدەم د  و دبیت شارەزا كاری
خوە ب سیدا وەك و كومپانی باوەریا جھ
ب كرن. وی تسلیمی نیی و ھیی ڤدگریت
شیانن و یدا دەست ب كاری كریس رەنگی ڤی
شیانان ڤان ب و بوون برفرەه ئابووری ین وی

كوردی بكت. رەوشنبیریا خزمتا شیای پتر
١٩٥٨ێ ١٤تیرمھا شۆرشا ـــا روودان ب   *
بر ل رەوشنبیریا خزمتا دەلیڤن بغدا ل
و رەوشنبیر وەك ڤدبن، برفرەھی ب سیدای
خزمتا وارێ د ڤیتد ك رۆژنامڤانك چاالك
 ١٦ ل كوردی، رەوشنبیریا و ئدەبیات و زمان
ژووری كرمانجیا پشكا رپرسب وەك ھتیرم
ھروەك دكت، كار بغدا یا كوردی رادیویا ل
پشت ل ئڤارێ وێ ھر ڤدگریت: خوە ب ئو
ئكمین بۆ من و روینشتم ھئیستگ میكروفونا
پخشا دا، كـــوردی ــا ــوی رادی مــــژوویــا  د  جــار 
زارێ ب سیاسی لكولینا و جیھان دەنگوباسن

گوھداران. ھشتنگ كرمانجی
سر  ل دبیت بـــردەوام  ١٩٦١ شوباتا ھتا
چندین وی ھاندانا ھاریكاری و ب ئركی، ڤ
ل وەك دەڤـــرێ لكژخ دی رەوشنبیرن
ئحمد تحسین  و بھائدین سادق  راھیب
و حــســن جــنــدی دووڤــــرا ــــرواری و ــگ ب ب
پدەیی، محمد قاسم و ئوسمان ئمین محمد
جان قدری ناڤدار شاعرن ھردو ژی پاشتر
سوری كوردێ رەوشنبیرێ و جگرخوین و
رادیویا خزمتا د ڤنك د خوج علی محمد

بغدا. یا كوردی
برنامین ژ یك بژین ڤرێ ل ژیھ *
پشكش بغدا یا كــوردی  رادیویا ل سیدای
بری و بوو موسیقا و شعر رنامب دكــرن
بغدا ل ناڤبری شاعرن ھــردو دگــل  سیدا
ب ین وان ھلبستن ركا ب بناسن، ھڤدو
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دنیاسین ئو برنامی وی ھشتندگ پوستی
دو ڤان ھلبستن ل ژی كــورد گوھدارن و 
چریا ل دەم ژی  لوما بوون، ئاشنا  شاعران
 ١٩٥٩ بــھــارا ل و ١٩٥٨قـــــدری جــان یــكــم
راھیب ل سك بغدا ھشتینگ جگرخوین
وان رابووی رككری و ب ئ وان پشوازی ل
قازی حافزێ یدایس دیتین بۆ رێ و جه و

. بوو
ین  ھرە گرنگ ین دی ژ خزمتن یك *  
بالڤكرنا پشكشكرین، كورد لگ بۆ سیدایی
یكم  وێ یا ئوا ھژمارا (رۆناھی) بوو كۆڤارا
بالڤكرن   ھاتی بغدا  ل ١٩٦٠ یكم چریا  ل
ساال ٢ی ل یا ٣ ھژمار كو ھژمارا وێ دوا و
ئیمتیازا وەرگرتنا بالڤكرن. ١٩٦٢ھاتی تباخا
بۆ برھڤین و وێ گیروبوونا و كۆڤارێ ڤ
خوە چیرۆككا ب ھاتین كرن ئو بالڤكرنا وێ
بری و رانرپب چندین ڤگرتنا پدڤی و درژ
ڤكولینك رۆناھی، (كۆڤارا رتووكا مپ نھا د
سپیرز- ھــدەزگــ دیــرۆكــی، رەوشــنــبــیــری:
 چیرۆك ئڤ دا دی دەلیڤكن چند د ٢٠٠٥) و
دڤیپ ڤرێ ل گرنگ یا لب بالڤكرن. ھاتی
(رۆناھی) كۆڤارا ئانكو كۆڤارە  ئڤ  گۆتن تب
كرمانجا زاراڤــ یب كــوردی كۆڤارا یكمین
تدھ عیراق و كوردستان باشوورێ باكوور ل
سیدای كو ئوە ژی گرنگتر ھژ یا بالڤكرن،
و ،الڤكریب كیست خوە  ژ سر  كۆڤارە ئڤ
و ١٣٠دینار -١٢٠ سیدای ھژمارەك ھر بۆ

ژ ١٥٠دینارن وی چاخی ژی ھژماران ھندەك
سیدای ژی ڤ چندێ ب مزاختین و خوە نك
لكخ كوردن رۆژنامڤانن   نگشپ دبیت
دەولــمــنــدێ دوا و یــكــم و بادینان دەڤـــرا 
خوە پارە یرمایس ژ ی ی خلك دەڤرێ
و ترخانكری،  كــوردی كۆڤارەكا  بالڤكرنا بۆ
یدایس كۆڤارێ ژی ژ دووێ ساال ل دەم
دبیت دی كارن ھندەك مژوولی قــازی حافز
وی و بكت كۆڤارێ سرپرشتیا ناگھیت و
دكڤیت، دوور بغدا ژ ژی ھژار ماۆستا دەمی
گوران نمران ھردو ژ داخوازێ حافز یدایس
كۆڤارێ كــارێ  دكــت  عزیز ئحمد ــژاد ن و 
بۆ پدڤی دراڤ سیدا ئانكو ئو و ببن ڤبر

دكت. ترخان
 رۆكناڤ و رۆناھی كۆڤارا ب پیوەندی  ھندی
نڤیسین ك ھاتینتباب چند ھتا نھا ھی ڤ وێ
دەزگھ سپیرز ئالی ژ ژی خوە كۆڤار ب و
 لب چاپكرن. ڤھاتی نوو ژ ٢٠٠٥ سر ساال ل
دەرگھك رۆناھی كۆڤارا بژین ڤرێ ل ژیھ
ب كورد نڤیسكار و رەوشنبیرن دەھان بر ل
دنڤیسین ژووری كرمانجیا زاراڤ ب ین تایبت
بالڤ كۆڤاردا ڤ د خوە برھمن كو ڤكر
وان دەست جھن دی ل یڤ دەلیڤئ كو بكن،

دكفتن. ن
پتر سیدای (رۆناھی)دا كۆڤارا وارێ د ھر
ین پگھشتی، نوو نڤیسكارن وان دای دەلیڤ
دا دی جھن چ د ھنگی بــری وان برھمن 
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د نڤیسكاران چندین ناڤن بالڤكرن، ھاتینن
بری (رۆناھی)  كو دیتن تدھ (رۆناھی)دا كۆڤارا
ژ وان و ھندەك نین دیتر چ جھن ل ناڤ وان
ئانكو  ،تینك دوور نڤیسین (رۆناھی) ژ پشتی
كۆڤارا و حافز یدایس ھاندانا ب سك ئڤ
جاران  ھندەك نڤیسیندا، وارێ د (رۆناھی) ھاتین
وی ناڤدارن نڤیسكارن و ھلبستڤان جھ ژی
ب خوە ئــو ھــروەكــی گنج ین دایــ چاخی 

ڤدگریت:
ھندی  بوو، قوتابی بغدا ل مایی ئنوەر حافز  
ی من دل بر  ل ژی ئو  دڤیا وی  باب من
دل دو من ی جم ھات ڤارەكئ بوو،  شرین
(ئرێ ناڤ ل بن خۆ شعرەكا كو پارچھ بوو
من  پشتی دای،  من  نیشا كنگی)  ھتا  كوردین 
م ی بھرەدارە خورت خاندی من دیت شعر
ب رۆژان كوتایی ھاندان ی، وان پویستی ب و
گۆت ژی من ھت، دا رۆناھی كۆڤارا چاپكرنا
ھژماردا د ڤ شعرێ پارچ دەم ڤ ولھ دێ

نكر. چند باوەر دا ئو ژ كیفا بالڤكم،
 یدایس دەست دا من شعر ئو دووێ رۆژا  
دكر)، كۆڤارێ چاپكرنا سرپرشتیا (كو ھژار

ئڤ چی؟ گۆت: دەم خاندی
.ھرەیب خــودان كنجگ شعرەكا ڤئ  -

.بك بالڤ ژمارێ ڤ ل تكای
ژی ئو مای، ی تن ب شعرەكی جھ من -
ئڤرۆ ژی ئو ی یوسفی سالح سیدا شعرا بۆ

ھت چاپكرن. دێ
یوسفی یدایس شعرا ،یھ ھیڤی من -
وێ باتی شعرێ ڤ و دی ژمارەكا خپاشب

.چاپك
ڤ و پاشبخم یوسفی یدایس شعرا چوا -

؟. چاپكم شوین شعرێ
یوسفی یدایس شعرا كۆڤارا ھرچی برا -
ڤی كی لب بالڤكت، دێ ئكسر ،ھیتبگ
؟، بالڤكت وی شعرا دا دنیاسیت خورتی
كھ ،ی پاشرۆژێ شاعرێ خورت ئڤ پاش
باوەری خوشنكین، جحال بۆ نوھ رێ  ئم
بردەن... نڤیسن ژ دەستا دێ و نامینیت خۆ ب
ھژاری دگل سیدای ڤكشا بگرو پشتی ھتد
ھات كۆڤاردا یا (٥-٦) ھژمار ل ناڤبری شیعرا
خۆ قلمی ھزرا خۆ، ب ڤی رەنگی ب بالڤكرن.

دكر. خۆ تملل خزمتا خۆ سامان ب و

 تن ن بژین  دڤیب وارــدا ڤی د  ھــر  *  
(مسالة توحید پرتووكا بلكی (رۆناھی)، كۆڤارا
دكتور  ئالی ژ سیدای پشنیازا الكردیة) ب اللغة
وەرگران ھاتی ئنگلیزی ژ ڤ ئتروشی سدیق
سیدا كیست ســر ل  ژی  ئــو و عرەبی بۆ 
ھموو و چاپكرن. ھاتین ژێ دانــ ھــزار  س
رھلدانس پشتی ئون ژی سیدای پرتووكن
سپیرز ھدەزگ ئالی ژ كو قازی فرھنگا بلی ژ
سیدای ژ ھموو دی ئڤن چاپكرن، ھاتی ڤ
و الڤكرینب ژی ھروە و چاپكرین خوە كیست
پرسیارا جارەك ژی پرتووكخانان داین ئڤن
بوو دەمكیدا د ژی ڤئ ،كرین وان فروشتنا
ژێ سیدای كھدەزگ یان برپرسك ھر كو
برھڤبوون د زگرتنڤر و سوپاس ب خواستبا
ژی خوە ب  ڤئ چاپكن. بۆ وی پرتووكن 
نتنی قازی حافزێ یدایس كو ی دی بلگیكا
ژی ب سامان خوە بلكی و قلم خوە ھزر ب
سدانن ب خوزی و كری كورد لگ خزمتا
و ژ فتبانلكھ دا م لگ ناڤ د وی دی وەك
كورتی ب دڤیپ ل داوی ھلكڤن. ژی پاش نھا
نیاسین بدەین خواندەڤانان ب سیدای برھمن
ل برفرەھتر ڤكولینك دا دی كدەم د ھتا

كرن: تب چاپكری ین وێ برھمن سر
كــوردێ نڤیسكارێ چیرۆكا خــانــم،  خات  -
عرەبی كری تیپن سالڤی تیپن ژ نستانرمئ

چاپكرن. ھاتی ھولرێ ١٩٨٧ل ل و
تیپن ب ھلبست، كــوڤــان، و كسر  -  -

١٩٩٥ دھۆك- التینی،
١٩٩٧ دھۆك- ھلبست، ژان، و ئش -

.٢٠٠٣ دھۆك- بیرەوەری، -
.٢٠٠٤ دھۆك- بیرھاتن -

.٢٠٠٥ دھۆك- قازی، فرھنگا -
.٢٠٠٥ دھۆك- ھلبست، قازی، دیوانا -

چیرۆكن وەرگرای، چارەنڤس مرۆڤكی، -
.٢٠٠٥ دھۆك-

.٢٠٠٥ دھۆك- سرھاتی، -
.٢٠٠٥ دیرۆك، دھۆك- كال دمدم، -

.٢٠٠٥ دھۆك- ئیوبی، دینالحس -
دھۆك- ،كی رگب ب عرەبی، مذكرات، --

.٢٠٠٦
.٢٠٠٦ دھۆك- دووێ، رگب مذكرات، -
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میدیا جیھانگیرییتی ئامرازەكانی دەزگاو

كالری بدوع محمد

ل ك یھ خۆی ئامرازی دەزگاو جیھانگیریی
ئو ،ستدەب پ پشتی پیەوكردندا پرۆسی

خوارەوە: لمانی بریتین ئامرازان دەزگاو
رەگزەكان: فرە كۆمپانیا -١

ئیشكردنیان شوەی و كۆمپانیان ئم چاالكی
دادەنرێ، جیھانگیریی رواتكانی ل یكك ب
بگرنگترین دەزگایك وەك  كۆمپانیایان ئم
كاریگرییكانی ئامرازە و بجیھانیكردن ھزی
و زل قبارەیكی خاوەن   ك لقمدەدرێ،
جوگرافیی بربوی و چاالكی ھمجۆری 
توانای ســـرەڕای جیھاندا، لسرتاسری
پدانی و جیھانییكان ویستییپ دابینكردنی
شارەزایی و پسپۆری كۆكردنوەی قــرزو
كۆمپانیان ئــم مرۆڤایتی، ئاستبرزەكانی 
ك ئــابــووریــدان، بجیھانیكردنی ھــوــی  لــ
ب بكن ھمووی  جیھان  ــازاڕی  ب دەیــانــوێ
ئواندا چاالكی و ركف لژر ك بازاڕ یك

ــزار  ھ  ٤٠ نــزیــكــی جیھاندا لــ ئستا  ،ــ ب
دەرامتیان ك یھ رەگــز  فــرە  كۆمپانیای
زیاترە، جیھانی  گشتی برھمی نیوەی  ل
 ٥٠٠ تنھا بادەستكان گورە بم كۆمپانیا
 وندەك كۆمپانیایان  ٤٧٢ ك دەبن كۆمپانیا 
٢٨ كۆمپانیاش  و زەوی گۆی باكووری بشی
سای ل دەرامتیان ك باشووریدا، بشی ل
 وات دۆالر، تریلیۆن ١١٤٣٥ یشتگ ١٩٩٦ دا
 ب كسانی  كۆمپانیای  ٥٠٠ ئــم دەرامــتــی
ی ٪٦٤ و جیھانی ناوخۆی برھمی ی ٪٤١

ئمریكی. گشتی برھمی
تی لدەو رۆی جیھانیكردنب ئم ھزی
فرە كۆمپانیا كردووە، الواز ئابووریدا چاالكی
جگرتنوەی خریكی برە برە رەگزەكان
ھندێ ب پویستیان لھاتووە وایان دەوتن،
سیستمی خاوەنی ،نیی دەوت خزمتگوزاری
خۆیانن، پــۆســتــی  كۆمپانیای و ئــاســایــش 
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لسر دەدەن لچاپ خۆیان تایبتی پارەی ئوەی سرەڕای
،نیی حكومتدا چاودری لژر ك دنیایی كارتی شوەی
تگوزارییخزم دەزگاو بسر گرتووە دەستیان لمش زیاد
بجیھانیی گۆڕستانیشیان ك رادەی ئــو تا گشتییكاندا، 
(sci) خزمتگوزاری ئمریكی كۆمپانیای ل بۆ نمون كردووە،
بخرایی زۆر التینی ئوروپاو ئمریكای ئمریكاو بازاڕەكانی
ل مردووناشتنی كۆمپانیاكانی زۆربی كۆنترۆی گرتۆتوەو

كردووە. جیھاندا وتی ٢٠
رامیاری ك ئــاراوە تند وەھا بارودۆخكی جیھانگیریی 
دیموكراتیش شرعیتی دەوتی و دەب دەست ب تیایدا
ئابووریوە، ركفی ژــر وتنك بھۆی  لدەستدەدا  خــۆی
زەوتكردنی ھۆی تدەب بۆڕسكان بۆ بوون گوایڵ ،بۆنمون
بۆ ــتــ  ــتــدەبــ جیھانگیریی ئــنــجــامــدا  لــ دیموكراتییت 
بگورەی شتكان خك بۆ چونك توانینی دیموكراتییت،
سرتاپای ئابووری دەستی  و،  دەب جیھانگیریی پرۆژەی
رەھندە ئو لبرچاونگرتنی لگڵ دەبات بڕوە سیاست
ل ،ندەیھ خۆیدا  ــدوای ب ك سیاسییانی و كۆمیتی
میدیایی  ١٧ كۆمپانیای رابردوودا سدەی نوەدەكانی سانی
دەكوت دەست میدیای ھۆیكانی ھموو داھاتی نیوەی گورە
ئمش ،دابگل كاستیشی  ڤیدیۆ و  بك و كاست ل
سای ١٩٨١  ل ٤٦ كۆمپانیاوە ل كۆمپانیاكان ژمارەی وایكرد
 كۆمپانیایان ئم ئامانجی كۆمپانیا،  ٢٣ تبب ساڵ دە دوای
ل ھر ینو دروستكردنی ھنگاوكی ھموو كۆنترۆكردنی
یكگرتن شاوییی ئم كیار، دەستی دەگات سرچاوەوە تا
زۆربــی ،ینو دیــاردەیــكــی تــاڕادەیــك میدیا ھۆیكانی 
تا دووەمــوە جیھانی لكۆتایی جنگی گۆڤارەكان رۆژنامو
كرتكان برەبرە لوكاتوە بوون، سربخۆ حفتا سانی
و رۆژنامكان ئیمپراتۆرییتی و یكگرتن ب كرد دەستیان
یكگرتووەكانی سینما ستۆدیۆی  و  كۆكراوەكان رتووكپ
گورەترین ھشتاكاندا لــســرەتــای ــم ب ـــاراوە، ئ  نایھ
فرۆشتنی و یكگرتن ب ئویش دەستیپكرد یكگرتن پرۆسی
نوەدەكاندا سانی نزیكبوونوەی لگڵ میدیا، ھۆی سدەھا
قووت كۆمپانیایتر دەھا توانییان ئمریكا گورەكانی كۆمپانیا
خۆشكرد بۆ خۆیان رگیان وەیمشب نابووت بكن، و بدەن
خۆیان بادەستی ئایندە، رۆی ھزار سای كۆمپانیای ببن

رابواردندا. و فرۆشتن بواری ل ببینن
و  گیاندن ك كۆنتۆی كرتی ھن ٢٤ كۆمپانیا جیھاندا ل
كۆمپانیای پنج ئماندا ناو ل كردووە، رابواردنیان و زانیاری
بریتین ك ل جیھاندا كردووە ھواكانیان ٪٨٠ كۆنتۆی گورە
ھوای ئاژانسی پرس، یونایتد پرس، ئسۆشتد (روترز، ل
 ٣٢ نزیكی رۆژك ھموو ك رووسی)، ئاتارتاسی و فرەنسی

ــریــی ــی ــگ ــان ــھ جــی
وەھا بارودۆخكی
ك ئــاراوە تند
تیایدا رامـــیـــاری 
ــــــــت ـــــ دەس ب
دەوتی و دەبــ
ـــش ـــی ـــرات ـــوك ـــم دی
خۆی شرعیتی
بھۆی لدەستدەدا
كوتن ژر ركفی

ئابووریوە

،،

،،



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 181ژمارە

میدیا ئامرازەكانی جیھانگیریتی دەزگاو

تلفزیۆنی مادەی ونو سرەڕای دەكن، پخش وش ملیۆن
پخشكردنی سرچاوەكانی  دەبینین وەیمشب ونگیراو. 
بشوەیكی ستوونی جیھاندا وتانی نوان ل میدیا و ھواڵ
یك پخشكردنكی ئــمــش دەكـــن، شگ ئاسۆیی نــك 
دەنون، كۆمپانیا بادەست بھزو بیرو بۆچوونی ك یئاراست
دەزگا كۆنتۆی میدیادا بواری ل رەگزەكان فرە ریكییمئ
ئمریكاو ل وت  بیست ل دەكن تایبتییكان فزیۆنییلت
ل ناوخۆییكان كۆمپانیا لگڵ ھروەھا التینیدا، باكووری
رادیۆییدا  ئزگی  ٥٦٥ خاوەنداریتی  ل ئزگدا،  ٧٠٧ كۆی
بڕوە  مكسیك ل ١٣ دەزگاوە ك لالین بشداری دەكن
كنای كردووە چوار كۆنتۆی كۆمپانیایكیش دەبرن، تنھا
(مكسیكۆسیتی). شاری ل تلفزیۆنی كنای شش كۆی ل
ئزگی   ٢٣١ خاوەنی ئمریكی دەزگــای  چوار كۆلۆمبیا  ل
لژر  تلفزیۆنكانیان بم ئزگدا، ٣٨٦ كۆی ل رادیۆیین

ئمریكیدان. دەزگای س كۆنترۆی
كــۆمــپــانــیــا فــرە لـــالیـــن ــی مــیــدیــا ــردن ــورخــك ــرســی ق مــت
دارایی زانیاری- دەستی بزاندنی ل ھوی رەگزەكانوە
كلتووری دیاردەی ك دەردەكوێ، نتوەییكاندا سنوورە بۆ
ك ڕەتییبن كرداركی لدەكوتوە، ئمش تپڕی نتوە-
دروست میللتاندا ل گۆڕانكاری بواردا زۆر ل و تاڕادەیك
جوگرافی بگفتوگۆی  نك ئلیكترۆنی شوازكی  ب دەكات
ئم توژەران ل زۆر نتوەیی،  و نیشتمانی  كلتووری یان
دەدەن،  لقم (ئمریكیكردن)  ب نــاوەڕۆكــدا ل دیاردەی
ئم بـــوارەدا، لم ئمریكا راشكاوانی بادەستی بھۆی
ل رەگــزەكــان فــرە كۆمپانیا بــرفــراوانــی  كردنۆكۆنت
 ك گالتونج)  (جۆھان نمونی بگورەی گیاندنداو  بــواری
جیھان بۆ دابشكردنی كۆیوەتوە بۆت ھۆی لم دیاردەیی
ك بادەست (ناوەند)ی ئوانیش: ك نایكسان، بشی دوو
(پراوز)ی و، پشكوتووەكان سازییپیش تو ل بریتی
ك نمونیدا لم  دەبین شونكوتوو رۆی  ك دواكوتوو
تدەكات، كــاری شاوی بشوەیكی نودەوتی میدیای
لژرەوە و پشكوتووەكان  سازییپیش تــو لسرەوە

دواكتووەكان. و گشسندو تازە تو
سازییپیش ـــ وت كــۆنــتــرۆــكــردنــی لــئــاكــامــی  ــمــش  ئ
ھاتۆت گیاندنوە نویكانی ئــامــرازە بۆ پشكوتووەكان
ك ھــواڵ سرچاوەكانی كۆنتۆكردنی ســرەڕای ــاراوە،  ئ
رەچاوكردنی بب دنن بــكــاری  خۆیاندا ــدی ــرژەوەن ب  ل
ك گشسندووەكان ــازە ت  ــ وت نیشتمانی ــدی ــرژەوەن ب
ناتوانن و دواكوتوون زانستیدا و تكنیكی و ئابووری لرووی
لبارەی گرنگ بكن، لرەدا تبینییكی چارەسر كشكانیان
میدیاو و دارایی كۆنتۆی ١٪ی كچین ،یھ وتانی ناوەندەوە

و ھــــواڵ پــخــشــكــردنــی
وتــانــی نــــوان لــ میدیا 
جیھاندا بشوەیكی ستوونی
دەكن، شگ ئاسۆیی نك
یك پخشكردنكی ئمش
بۆچوونی بیرو ك یئاراست
ندەنو بھزو بادەست

ــی قــورخــكــردنــی ــرس ــت م
كۆمپانیا ــن ــالی ل میدیا
وە لــــ فــــرە رەگــــزەكــــان
دەستی بزاندنی ھوی
بــۆ ــــــــی زانـــــیـــــاری- دارای
نتوەییكاندا ــوورە ســن
دیـــاردەی كــ دەردەكــــوێ،
تپڕی نــتــوە-  كلتووری

لدەكوتوە

،،

،،
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سیاستمدارانیان بكارھنانی و یاسادانان
،یھ جیھاندا بسر دەستیان كــردووەو
فاكتری ســ ھــر كۆنتۆكردنی بــھــۆی
بھۆی چین ئم بكارھنان، میدیاو دارایی،
توانیویتی فــرەرەگــز كۆمپانیایكی چند 
ل فرۆشتنی بی ك بكات، جیھان كۆنتۆی
دۆالر،  تریلیۆن ٥،٢  یشتگ دا  ١٩٩١ سای
بیانییكان دراوە بۆ ئاوگۆڕكردنی كاتكدا ل
 ١،٣ ل زیاتر یشتگ نوەدەكاندا سرەتای ل
ھندەی دوو  ئمش ،رۆژانــ دۆالر  تریلیۆن
 ،ی  ١٩٨٩ ســاــی ــــی رۆژان ئــاــوگــۆڕكــردنــی
ئوا ئاوگۆڕكردنی بە زۆریی ئم سرەڕای
لالین كۆمكی زۆریی ب جیھاندا ل دارایی
نزیكی ل بریتین ك دەدرێ ئنجام كموە
١٪ی چینی كاتكدا ل جیھانی، بانكی (٣٠-٥٠)

جیھانیان كردووە. زانیاری كۆنتۆی میدیاو
فخری  راگـــری  باگیدیكیان)  (بین كاتك
كالیفۆرنیا زانكۆی  ل رۆژنامگری  كۆلیژی
پرتووكی (دەستبسراگرتنی  می لكی چاپی
پنجا  نــووســی، دا   ١٩٨٣ لسای مــیــدیــا)ی
میدیایان كۆمپانیاكانی خاوەندارتی كۆمپانیا
بــــوون. كاتك دەســــت ــــردو خــــاوەن دەك
 ل پنجمی  چاپی دا   ١٩٩٧ لسای ناوبراو 
ئو ــارەی ژم بــوكــردەوە،  پرتووك ھمان 
كۆمپانیا. دە یشتگ ریكییانمئ كۆمپانیا
میدیاو و سامان و رمایس ھبوونی بھۆی
و (١٠- بانك  (٣٠-٥٠) ئوا تیایدا بادەستی
دەكن جیھان كۆنتۆی میدیا كۆمپانیای (٥٠
دەكن الواز حكومتكان سیاستمدارو و
نوەدەكاندا سانی ل ئوەی دەبن. لناو و
بگن ــدا رووی سیمدا جیھانی وتانی ل
میدیا، و رمایس یكگرتنی مترسی لسر
دارایی زانیاری-  جۆرە سرمایدارییكی ك
یكگرتنی ب بستووە پشتی ئاراوەو ناوەتھ
مــیــدیــادا، ئمش و ــیــاری زان ـــی لــگــڵ دارای
ك ریكییمنگلۆئئ سرمایداری لھمان
دەكن بۆ جیھانی نوی سیستمی بانگشی
نودەوتیدا، رامیاری ل نوێ ئایینكی وەك
رۆی دارایـــی  – زانــیــاری سیستمی  بمش 
خزمتكاری ل دەگــۆڕێ  رمایس مژوویی
ئابوورییوە. بسر ببار بوون بۆ ئابووری

میللتان كۆمگو سرتاپای مسیست ئم
ل ئابووریدا گشسندنی لپناو نكاردب
وەك ئابووری گشسندنی ئــوەی جیاتی
خزمتكار بكاربن بۆ میللتان، وەسفكی 
نتوەیی  ئاسایشی راوژكاری (برجنسكی) 
ك كۆمگیانی ئو لبارەی پشوو ئمریكی
تكنۆترۆنی)  (كۆمگی ب ناوزەدیان دەكات
ك كۆمگیی ئو وات ،ب راست یوانل
كۆمیتی و دەروونی و كلتووری رووی ل
زانیاری تكنلۆژیاو لالین ئابوورییوە و
و دادەڕــژرێ ئلكترۆنییكانوە داھنراوە و 
بوارەكانی لالین تایبتی ب دەكرێ، دروست
جی سرسوڕمان رو میدیاوە، بۆیكۆمپیوت
ی  (سنگر)  كۆمپانیای ریكالمكی ك نیی
بكات وەســف وەیمشب ــز خــۆی رەگ فــرە 
دەســت بــۆئــوەی ـــن دەك ئیش  منانھب)
گرنگ رۆ ئو بھۆی بسر جیھاندا بگرن)،
پۆسی ل كۆمپانیان ئــم كــاریــگــرەی و 
بوبوونوەی لرگی دەیگن جیھانگیریدا
جیھانداو لسرتاسری راستوخۆیانوە
برھمھنان نوی پــرۆســی  داڕشــتــنــوەی
گرنگتر لــوەش نودەوتیدا، ئاستی لسر
شوازی بكاربردن بوكردنوەی بۆ ھودان
كلتووركی داڕشتنی و نوێ خرجكردنكی و
جیھان، ئاستی لسر یكگرتوو خرجكردنی
و ركالم بــوارەكــانــی ل بادەستی بھۆی

میدیادا. و گیاندن
نودەوتییكان: دەزگا ركخراوو -٢

لسیستمی دەزگـــایـــانـــ ــراوو ــخ ــك ری ـــم  ئ
دادەنرن، سرەكی بنمایكی ب جیھانگیریدا
یاسایانی ئو و ئیشكردنیان شوازی بھۆی
دراوی (سندوقی ــــزراون، دام لــســری  كــ
بنیاتنان بۆ نودەوتی نودەوتی) و (بانكی
بازرگانی (ركخراوی  و  ئاوەدانكردنوە)  و
ركخراوی ھاریكاریو گشپدانی  و ( جیھانی)
 تو حــوت كۆبوونوەكانی و، ئــابــووری) 
ناحكومی دەزگــای  زۆر و جیھان گورەكی
و.. یانی رۆما و داڤۆس وەك دیداری دیكی
دروستكردنی ل دەبینن خۆیان رۆــی ھیتر،
ھموویان مانئ ــابــووریــدا، ئ جیھانگیریی
دەدەن رەگــزەكــان فــرە  كۆمپانیا یارمتی
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بشوەیكی جیھانگیریی جبجكردنی بۆ
دراوی سندوقی برنامكانی بھۆی پراكتیكی،
و نودەوتی بانكی مرجكانی و نودەوتی
سرقای ك گات، رككوتننامی بندەكانی
برژەوەندی ل جیھانین بازرگانی ركخستنی

كۆمپانیایاندا. و بانك ئم
جبجكردنی سرپرشتیكردنی سرەڕای
وەیمشب نیشتمانییكان، بازرگانیی تسیاس
میللتانی بــنــڕەتــیــیــكــانــی  ــ ــاف م پشلی 
بــوارەكــانــی ــ ل جــیــھــان دەكــــن، بــتــایــبــتــی
بایۆلۆژی ھمچشنی و  بیانی وەبرھنانی
بواتایكی كسدا، تاك فیكری خاوەندارتی و
بۆ ینو گۆشیی س دابشكردنكی دی
ل پتو ھاریكارییكی  لسر ك دەســت، 
بانكی و نودەوتی دراوی سندوقی نوان
جیھانی بازرگانی ركخراوی و نودەوتی
تر سیاسسل ل سرپرشتیكردنیان بندە
گشسندووەكان تازە تو ئابوورییكانی
تــازەوەو بازرگانی سیستمی سایی ل و، 
جیھانی بازرگانی ركخراوی دامــزرانــدنــی
ئو  لنوان پیوەندی ١٩٩٤ شوەی لسای
تحكوم و ئمریكادان  ل ك دەزگایانی 
جبجكردنی ـــــۆڕدران. گ نیشتمانییكان
دراوی ســنــدوقــی سیاسییكانی نماییر
بریتی تنھا نودەوتی  بانكی و  نودەوتی
بكو زۆر وت، دوو نوان رككوتنی ل نیی
لسیستمی گۆڕانكاری داوای بندەكانی ل
و بازرگانی ئازادكردنی وەك دەكــات وتــان
ئمانش بیانی، وەبرھنانی سیستمی گۆڕینی
بــنــدەكــانــی ــ بــشــــوەیــكــی ھــمــیــشــیــی ل
جیھانی بازرگانی ركخراوی رككوتنامی

بشكی یاسایی. تبوون چسپاون و
ل ــ ــان ــای ــكــخــراوو دەزگ م رتــرســی ئـــمــ

جیھانگیریدا: سیستمی چسپاندنی
ــۆژی ــدۆل ــای ئ ھــــوــــدەدات چــمــكــــكــی  -١
بكاتوە،  بو لیبرای) (سرمایداری لیبرای
دراوی سیستمی شوازە ئو گرتنبری ب
و دارایی و ئابووری تتی و سیاسودەون

برژەوەندیدان. ل ك بازرگانییانی
راوژكردن بۆ تییودەون دەستكی -٢
گورەكی توت وح ل نوان ھماھنگی و

جیھان.
ك مــعــنــوی دەستكی لــ بریتی  -٣
دەومندان بسر باشوورو، باكوور بسر

دەكات. زاڵ ھژاراندا
تنھا ئامرازەكانی كاركردنییوە بھۆی -٤
،نابین سرپرشتیاری و معنوی رۆــی
خۆی داواكــاریــكــانــی یاساو دەتــوانــ بكو 
تسیاس بواری  ل نپبس وتاندا  بسر

ئابوورییكاندا. و دارایی
بۆ بانگشی ســرەڕای م دەزگایانئ  -٥
پیەوكردنی ئــازاد،  بازرگانی  ئایدۆلۆژیتی
پاراستنی ل پیەوكردنی بریتی سیاستكانی
نودەوتییكان مۆنۆپۆ ك بازاڕەكانیان
تیایاندا رەگــزەكــان  فرە كۆمپانیا بتایبتی

بادەستن.
جیھان میللتانی كردەمس ھــرچــنــدە
ســنــدوقــی دراوی ــدەســت ســیــاســتــكــانــی ب
نــــودەوــتــیــوە ــكــی ــان ب نــــــودەوـــتـــی و 
جیھانی بازرگانی ركخراوی بم دەنانن
ھیتی یاسایانی ئو بھۆی مترسیدارترە،
شتومك ب نودەوتییكان مام بواری ل
بدەگمن سرمایوە، و خزمتگوزاری و
و خاوەن ورەبگ ھرچند دەبینی دەوتك
لدەستی زیان بب ب بھز ئابوورییكی
ســرەكــی ئــركــی .ــچــ ــم رــكــخــراوە دەرب ئ
و ســرپــرشــتــی لــ بریتی ئــم رــكــخــراوە 
بازاڕو ئازادكردنی پرۆسی چاودریكردنی
س ئــم بازرگانییكان، و ــی دارای سیستم
تویالی ــن ــالی ل ئامرك  وەك  دەزگــایــ
ــوەی ئ دوای ــاردێ ــك ب یــكــگــرتــووەكــانــوە
ژر وتك یكگرتووەكان نتوە ركخراوی
وتوە، لوانی ھرەسھنانی ئم ھژموونی
ئاسیا رۆژھــتــی ــاشــووری ب ــووری لــ ــاب ئ
قسكی .ب ژموونھ ئو برچاوی نمونی
رەشپستی  ســركــردەی  جاكسۆن)  (جیسی
سیناریۆی ئم بكورتی لمبارەوە ئمریكی
و ناتقنن گولل "ئستا   دە ك دەخاتڕوو
دراوی سندوقی  بكو دانامزرنن، سدارە 

بكاردنن". نودەوتی
خرای زۆر  گــۆڕانــكــاری ئــمــۆ  جیھانی 
و گیاندن شــۆڕشــی بــھــۆی بینی بــخــۆوە 
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كۆمپیوترو پیدابوونی لئاكامی زانیارییكان، بوبوونوەی
دیكی شتی و ژمارەییكان سیستم و ئلیكترۆنییكان تۆڕە
زانیارییكان گــواســتــنــوەی بــۆ ــوار ب كــ بـــرزەوە  تكنیك 
دەكــن و ســامــان ئــاســان رمــایــســ و بــڕــوەبــردنــی كـــارو
بۆی ــدەر. ــرادەب ل بخراییكی و جیھاندا لسرتاسری
دەبینتوە نودا  جیھانی دیارەیكی برابر  ل خۆی مرۆڤ
جیھانكی پیدابوونی  ل  بریتی  ك جیھاندا،  سرئاستی ل
و سیستم بـــوارو و لــ ــ دەب دروســـت ــرە ــرە ب نــوێ كــ ب
جیاوازە ھروەھا پشووەكان، سیستم ل جیاوازە پكھاتیدا
لكاتكدا گیاندنییوە. سیستمی و ئیشكردنی میكانیزمی ل
ئامرە و پــیــشــســازی ئــابــووری  بــھــۆی پشوو  جیھانی 
و وەك كشتی گواستنوەوە میكانیكیكانی ھۆ قورسكان و
لك و یكگرتن  ھروەھا دەبوو. دروست ئۆتۆمبیل فۆكو 
دەبوون باوەڕانوە و بیروبۆچوون ئو بھۆی جیابوونوەی
بھۆی جیھان ئمۆ ئوا نووسرابوون، پرتووككاندا ل ك
ھماییكان سامان میدیاو ھۆكارەكانی و دەستكردەكان مانگ
زۆر ك یكدەگرێ و دەب دروست ھمجۆرەكانوە دەق و

دەكات. ئوسری زەوی ئم سرو بخرایی
شۆڕش لباری بكاربنین گۆن) (تۆماس وتكی ئگر
بریتی زانیارییكان و گیاندن شۆڕشی ئوا زانستییكان،
دەخات كۆنكان پشتگوێ مكچ ك سیستمی شۆڕشی لو
ھرچندە نوێ، چمكیی سیستمكی برەو دەن ھنگاو و
دەرنكوتووە ب روونی ینو م سیستمئ رواتی تائستا
زانیارییوە و گیاندن ھۆیكانی پشكوتنی و گۆڕان بھۆی
ئنجامدا ل دێ بسردا گوڕانی برھمھنانیش شوەی ئوا
كلتووری ئمۆ  كلتووری ــۆڕێ. دەگ مرۆڤایتی كۆمگی
كلتووری زیاتر بكو ،نیی رۆژژمر و رۆژنام و پرتووك
واتك ،زانیاریی بانككانی كۆمپیوترو و زانیاری و نو
ل گــۆڕان ســردا دێ ســرەڕای ب گۆڕانی زانیاری بنمای 

برھمھنانییوە. ھۆیكانی و میكانیزم
ھۆی گشسندنی تی بوونیاننو لۆژییكنئامرازە ت ئو
كلتووریان نــژادو  جۆری دانگو ب لجیھاندا جیھانگیریی

:ل بریتین دەكنوە، بو زانیاری
رادیۆ: و تلفزیۆن ئاسمانیی پخشی -١

كاری رووەوە  زۆر ل نوێ تكنلۆژیای پشوەی  ھاتن
مانگ نــاردنــی ــرد، ب پشی بــرەو و تلفزیۆن ســر  كــردە 
كناكی ل تلفیزیۆنی ئاسمان بۆشایی بۆ دەستكردەكان
تلفزیۆن ئمۆ نودەوتی،  ناوەندكی بۆ  گۆڕی لۆكاوە
زۆر شوەش ب و گكۆم تاككانی زۆربی بشك لژیانی
لكۆینوەكان مرۆڤكان. ژیانی ستایلی سر كردۆت كاری
خۆیان كاتی خك ی ٪٧ گشتی بشوەیكی خستووە دەریان

ــكــردەمــنــدە ســرچــھــ
بدەست جیھان میللتانی
ســنــدوقــی ســیــاســتــكــانــی
بانكی و نودەوتی دراوی
دەنانن نودەوتیوە
بازرگانی ركخراوی بــم

مترسیدارترە جیھانی

گۆڕانكاری ئمۆ جیھانی
بینی بــخــۆوە خــــرای  زۆر 
و گیاندن شۆڕشی بھۆی
زانیارییكان، بوبوونوەی
ــی ــوون ــداب ــی پــی ــام ــاك ــئ ل
تــــــۆڕە ــــرو ــــوت ــــی ــــپ ــــۆم ك
سیستم و ئلیكترۆنییكان
دیكی شتی و ژمارەییكان

برزەوە تكنیك

،،

،،
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لزۆربی ئمۆ دەبــن. بسر تلفزیۆن سیركردنی  ب
جیاوازەكانی بوارە ب تایبت تلفزیۆنی كنای جیھان وتانی
ستالیتكانیش لۆكاڵ و فزیۆنییلت نابووە، ك پیدا ژیان
زۆریش قازانجی كاتدا لھمان ویستپ زۆریان خرجییكی
و ــاگــاداری ئ و رــكــالم لــ بـــزۆری قازانجكانیش دەكـــن، 
ھردوو وەسفی توژەران ل زۆر .كاندایواھ بوكردنوەی
توانای شوازكن بــوەی دەكــن تلفزیۆن رادیــۆو كنای 
گانوەی بۆ تلفزیۆن دەكــن، بھز بیستن  و گوگرتن
تلفزیۆن دەركوت، میدیا شوازی متمانكردنی قسو توانای
پشكوتنی دەركوتوە، قس توانای  الوازكردنی بۆ دیسان
پچی پچ برژەوەندی ،ژیران شیكاری تگیشتنی ھواشی
ئامادەكاری دەستبری پیبردن زمانی ل جگ زانیاری ل خرا

.ینو شندئ دروستبوونی
پیدابوونی ل رابردوو بریتی داھنانكانی سدەی گرنگترین
تا سند گشی بخرایی زۆر  دروستكردنی  ك تلفزیۆن
ئاسمانی پخشی دواتــر ئاسمانیی، پخشی رادەی یشتگ
ــواری ــب ل ــی مــزن ھــنــگــاوــكــی كــ ــــاراوە  ئ  ھــاتــ دیجیتای 
چاكترو پخشی توانی دیجیتای تكنیكی ھاوشت، پخشكردندا
ھروەھا بكات، پشكش كمتریش نرخی ب جۆراوجۆرتر
و ئیزگیی ناك زیادبوونی لبردەم كرد وا زیاتر بواری
ك جۆراوجۆر خزمتگوزاری پیدابوونی تلفزیۆنییكانداو
لخۆگرتووە. گیاندنی  كۆمپیوترو میدیاو سیستمی  رسھ
كردە شاشیكی ئم جیھان گورەیی بمشوەی تلفزیۆن
(كۆنترۆكردن كۆنترۆوە ریمۆت ئامری بھۆی ك بچووك
زەوی  پیك بسووڕیتوە، بناویدا دەتوانی دوورەوە)  ل
پخشی دەستكردەكان مانگ ك نماوە جیھاندا لسرتاسری
خشپ ئو بھۆی  تلفزیۆن  بۆی ننرێ، بۆ تلفزیۆنی 
ژمارەی بینرانی ك (میس گورەی (ھزی برفراوانیوە
س لگڵ بكرێ  براورد گر زیادیكردووە چندان جار ب

پش. لمو ساڵ
ب ك جیھاندا ل ئاسمانیی تلفزیۆنی تــۆڕی گرنگترین 
دەدرێ لقم میدیا جیھانگیریی ئامرازەكانی ل ئامرازك

:ل بریتین
لالین  ١٩٨٠ سای ل ك ئمریكی ی (CNN) تۆڕی أ-
ل دامــــزراوە، ئمریكی ئتنتای شــاری ل (تیدترنر)
رۆژ، و شو بدرژایی راستوخۆكان واھ پخشكردنی
گورەترین تۆڕی ب ،ردەوامب دەستكردەكانوە ھۆی مانگب
پخشكردنی  ب تایبتمندە  ك دادەنــرێ  جیھانی تلفزیۆنی
 ٥٣ یشتۆتگ ناك ئم بشداربووانی ژمارەی ھواكان،
یرانی ھیامنپ ئمریكادا، لشكركی بچووكی ل ملیۆن كس
بوبوونتوە،  وتدا ١٢٠ ل و ٢٠٠٠ كس دەگات ژمارەیان ك

و ـــــی گـــــیـــــانـــــدن ـــــۆڕش ش
لــو بریتی ــیــكــان ــیــاری زان
مكچ سیستمی  ك شۆڕشی 
و دەخـــات پشتگوێ كۆنكان
سیستمكی برەو دەن ھنگاو

نوێ چمكیی

دەستكردەكان  مانگ ناردنی
تلفیزیۆنی ئاسمان بۆشایی بۆ
گۆڕی لۆكاوە كناكی ل

نودەوتی ناوەندكی بۆ

وەسفی  ــژەران ــو ت لــ زۆر   
ـــــۆو رادی ھـــــــردوو كـــنـــاـــی
ـــوەی ــــن ب دەك ــۆن ــزی ــف تــل
و گوگرتن توانای شوازكن

بیستن بھز دەكن

،،

،،
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سرتاسری دەگات ناك ئم پخشكردنی
باشوور، باكوورو جمسری ل جگ جیھان
ب ك دەستكرد نۆ مانگی بكارھنانی بھۆی

بوكراونتوە. زەویدا خولگی دەوری
 ١٩٨٦ سای ل بریتانی، (BBC) تۆڕی ب-
ب دەستی دەستكردەكانوە مانگ بھۆی
ناك ئم پخشی كرد، خۆی پخشكردنی
ئم  دەگرتوە، جیھاندا ل وت ٥٠ ل زیاتر
چوار و دەكات پخش زانیاری و ھواڵ تۆڕە
 ١٩٩٤ سای ل ،یھ جــۆراوجــۆری كنای
چند ماوەی بۆ عرەبی بزمانی پخشكردنی
سای ل و بو بــردەوام ك رۆژانــركاتژم
تنیا  مئ ــم ب كاتژمر،  ٢٤ ــووە  ب  ١٩٩٥
دارایی لكار تنگژەی بھۆی ساكی خایاندو

راوەستا.
یــكــم ــ ب  ،(Euro News) تـــۆڕی ج- 
ھاوبش ئوروپی تلفزیۆنیی ھوای تۆڕی
پخش  ب دەستی  ١٩٩٣ لسای ـــرێ، دادەن
دەزگـــای  (١٥) بــشــداریــكــردنــی دوای  كـــرد، 
تیایدا، نــاوەڕاســت سپی  ــای دەری تلفزیۆنی
بۆ فرەنسییو (لیۆن)ی شاری ل ناك ئم
ئمریكی میدیای دەستی روبڕوبوونوەی
كنای دەیان ئمانش سرەڕای دامزراوە.

ھن. دیك ھرمی و نودەوتی ئاسمانی
ب ئینترنتدا ل بشی ئینترنیت: تۆڕی -٢

لكراوە. باسی وردی
ئینترانت و ئیكسترانت: -٣

بكاردێ نوێ دواییدا تۆڕكی سانی لم
زۆربی پشتی ببەی بۆت و ئینترانت بناوی
كارەكانیان بــڕــوەبــردنــی  بــۆ كۆمپانیاكان
تۆڕە  (ئینترانت) ئو ل مبست لناوخۆیدا،
ناوخۆییی كسنووریكۆمپانیایكی دیاریكراو
كۆمپانیاك دەرەوەی بۆ دەرناچ و نزناب
ئینترنتی تایبتمندیكانی ھموو ھاوكات
كسانی  ب پیوەندییكی ھیچ بــم ،دایت
تنھا كیوەندییپ نییو كۆمپانیاك دەرەوەی

.یكۆمپانیاك كارمندانی لنوان
ئیمیلی سیستمی ھمان  لسر  ئینترانت
ئیشی تنھا ھرچندە دامزراوە، ئلیكترۆنی
،كۆمپانیای ئو كارمندانی  لنوان  یاندنگ
وتكی بن یان ل لناو ئو باخاندا چ جا

(دلگی) دەزگــــای كــ ــو ئــامــارانــی ـــردا. ل ت
جۆراوجۆر  ٦٠٠ كۆمپانیای لسر ئمریكی
ئم ٦٥٪ی كــ دەركـــوتـــووە ئــنــجــامــیــداوە،
ئینترانتیان تــۆڕی كــردەوە ب كۆمپانیایان
خراو و نوێ تۆڕكی  مئ ھرچندە ،یھ
زانیاری ئاوگۆڕكردنی  بــواری ل ككوپر
ل گلییان خك ھندێ دەزگایكدا، لناو
ك یھ ئینترانت  كسیستم سربخۆیی
لبارەی ناوخۆی زانیارییان خكانی دەرەوە
دی كسی ھندێ لكاتكدا ،نیی كۆمپانیاكان
و پیوەندی ل پرۆژەیك ھر سركوتنی
دەبینن پــرۆژەیــدا ئو بــردەوامــی گیاندنی 

كیارەكانیدا. لگڵ
ویستت پئینتران ،بۆچوون بگورەی ئو
،بھ دەرەوەدا كسانی لگڵ پیوەندی
دەزگــایــو بــو پــیــوەنــدیــدارن  كــ كسانك 
بڕوەچوونی ل ئاگایان ھــردووال ویستپ
بم شوەیش تۆڕكی ،بھ و دەزگایئ ناو
ب (ئیكسترانت)ە، تۆڕی ئاراوە ك ھات نوێ
دەزگایك لنوان پیوەندی ھبوونی واتای
لالیكیتر، ھاوبشكانی كیارو و لالیك
لنوان یوەندییپ ئقی ئیكسترانت كوابوو
ك تایبت)دا،  ئینترانتی و  گشتی (ئینترنتی
دەزگایكدا ل خكانی بشدار ب دەدات بوار
ب ــوار ب ــم ب بــن، ئــاگــاداری كــاروبــارەكــانــی
واتك .زانیارییان ئو نبگ نادات خكانیتر
و ئینترنت ك تتایب تۆڕكی ئیكسترانت
ئامرازەكانیگیاندنیگشتیبكاردنبۆئوەی
بشوەیكی دەزگــایــك زانــیــاری  ل ھندێ 
ئو دەرەوەی خككی بدات نھنی و نیایاند
كینی فرمانی دەتوانرێ وەیمشب .دەزگای
تایبتییكان مرھنمایشكردنی ب و دراوەكان
دواترین و كۆبوونوەكان بۆ ئامادەسازی و،
لوەوپش ك بشوازك بدرێ پیشان ھواڵ
ئیكسترانت)  (تۆڕی واتك ،درابن پ بواری
بۆ كمخرج و ئاسان خراو ئامرازكی بۆت
شونكدا و كات لھر زانیارییكان زانینی
كۆمپانیاو لنوان گیاندن ھۆیكانی ك ،ب

.بھ دەرەوەیدا خكانی
:بك تكنلۆژیای -٤

تویالی ل كبی  تلفزیۆنی بكارھنانی 
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ئو داپۆشینی بۆ پویست، بووە یكگرتووەكان
ناوچجوگرافیانیكئاماژەتلفزیۆنییكانیان
ند ك ئاستنگانی ئــو بھۆی پناگات 
نــاوی كــ راســتــكــی ـــەوە ی ری ھــگــر
لسای تلفزیۆنی. تاریكی ناوچكانی لنرا
ویالیتی  ھــونــرەكــارانــی لــ یكك   ١٩٤٨
لسر ئنتنك كردەوە لوە بیری بنسلڤانیا
بۆ دابن نزیككان چیا ل یكك لوتكی
لرگی تــلــفــزیــۆنــی  پخشی وەرگــرتــنــی 
راكشانی و لرەلری شپنگی شپۆلكانی
ك كیینشینگ بۆ ناوچ ئنتنوە لو بك
سیستمی بكارھنانی پناگات. پخشكی
ـــوەی ئ دوای پــــویــســتــیــیــك بــــووە  كبی 
و پشكوتووەكان كنیكت جبجكردنی
زەحمت ھرتزییكان پۆلش بۆ ھانابردن
ھاوشوەی خزمتگوزاری مسیست ئم بوو،
ب پشكش (Two Ways) گشتی چاودری
سیستمی ب پیوەندی ك كرد، بشداربووانی
بشداربوویك لناكاوو لحاتی دەكات بك
تایبتییكی. فزیۆنلت ئامری لــســر
مسیست لم نرا گورە ھنگاوی مدواییب
كبكانی تۆڕە ل جیاواز تایبتمندی بوەی
و مــنــداڵ و ئــافــرەت بــۆ پــیــدابــوو ئمریكا 
 Cable) تـــۆڕی ــوە ــان ــســرووی ل وەرزش 

ھوای. News Network CNN)ی
كاركی بۆت كبی تلفزیۆنی ئمۆش
قـــــوارەی لــمــیــانــی ـــی گـــــورە ـــازرگـــان ب
شاشكانییوەو ل نیشاندراوەكان كالمر
نانكارھب ئو بۆ بگڕتوە مئ یوانل
.ند وەدی بك گیاندنی ك جۆراوجۆرانی
تلفزیۆنی لمژووی قینراست بــازدانــی
مانگ لــگــڵ جــوتــبــوونــی ـــــدوای  ل كبی 
ھاوتایی جــۆری ھـــردوو ب دەستكردەكان
ھفتاكان. لسانی بوو دیجیتاڵ و  ئنلۆگ
دەدەن زیــاتــر بــایــخــی بك كۆمپانیاكانی
ل دەومندی  زۆرینی ك ناوچانی بو 
لگڵ خرا. قازانجی دەسكوتنی بۆ ،جنیشت
كبدا، پیشسازی ل تكنلۆژی پشكوتنی
ریشا كبكانی تكنیككانی ب پشت دەكرێ
مان تنیبیگ و ستبب رووناكییكان
مانگ خزمتگوزاری  ب بستنوەی لگڵ

گومانیان ھندێ ھرچندە دەستكردەكان،
دەستكردەكان مانگ بــردەوامــی مــودای  ل
خزمتگوزاری كبی، لگڵ ب براورد یھ
پخشی لبواری دەستكردەكان مانگ بم
دەستبایی  ب ھــر ئیزگیی و  تلفزیۆنی
كۆنترۆی كبیش خزمتگوزاریی دەمنتوە،
جۆرە ھموو  ب دەكــات گیاندنكان بــواری
روون نمونیكی ب (CNN) جیاوازەكانی.
بك لنوان تكنلۆژی جوتبوونی ل دادەنرێ
كناك  ك دەستكردەكان، مانگ تكنیكی  و
پاشان وەردەگــیــرێ دەستكردەكان  مانگ  ب
VHF-) شپۆلكانی یان بك لری جاركیتر

دەكرتوە. بشداربوان پخش بۆ (UHF
برھمكی كارلككار تلفزیۆنی ھاوكات
لــم ،ــ ــی ــاری ــی زان ســـردەمـــی تــكــنــلــۆژیــای
ب ناوەندی تلفزیۆنی كبی سیستمدا ھی
ئو دەتوانن  بینرانیش دەبستتوە، پخش 
ئم بیبینن، دەیانوێ  ك ھبژرن رنامانب
رای تا بینر دەدات ئوەش بواری سیستم
گۆرانی و ئو بدات لبارەی برنامكان خۆی
دەیانوێ ك ھبژرن زنجیرانش و فیلم و
كایانش ئو راستوخۆ ھروەھا بیبینن،
تویالی ل دەدرێ، پیشان ك ل ركالمدا بكن
رۆژئاوا وتی ھندێ و ژاپۆن و یكگرتووەكان

دەكرێ. مسیست بم كار ئستا
دیپلۆماسیتی و شپۆل كورت رادیۆی -٥

گشتی:
بیستمدا ســـــدەی ــكــمــی ی نـــیـــوەی   لـــ
ئمریكادا ل ئــوروپــاو وتانی لــزۆربــی
بالك)  (جــی  وەك  ھبوو رادیــۆیــی پخشی
بشوەیكی ئلیكترۆنی "مــیــدیــای  ::ـــدە
ك رادیۆ ."مبیست سدەی برھمی گشتی
جماوەری ئلیكترۆنی ناوەندی یكمین ب
پیام گــۆڕیــنــوەی بــۆ یكمجار دادەنــــرێ، 
پاشان بكارھاتووە كسدا دوو لنوان تنیا
پیوەندیكردنی گرنگی ئامركی بــ بــووە
 FM شپۆلی دۆزیــنــوەی پاش جــمــاوەری.
تری  گورەی بازدانكی ١٩٣٥ رادیۆ سای ل
توانی لــرە  لــرە ئــم چونك بینی،  بخۆوە 
ل رووش زۆر ل بكاتوەو كم ژاوە ژاوە
دووەمــی سدەی  نیوەی ل بوو. باشتر  AM
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كناكی لۆكالوە ل رادیۆ بیستموە توانرا
ھاتنی لگڵ  ئینترناشاڵ. كناكی  تبكر
كم رادیۆ جماوەری  ئگرچی تلفزیۆن، 
لدەست ھر خۆی پگی رادیۆ بووەوە بم
بردەوامی تلفیزیۆن شانبشانی توانی نداو

بدات. خۆی پخشكی ب
بو كورت شپۆلی ب رنامب ك) ئیزگ
دەنگ ك یھ ئــوەی خستی دەكاتوەو
برچاوی  رۆــی دوور)  ــودای م تنیدەگ
شڕی ل نودەوتیدا، گیاندنی ل یھ
ئیزگی  ئیزگ (سرباری ١٠٠ ل پتر سارددا
دی  نتوەكانی ئاراستی تایبت) برنامیان
جیاجیا زمانی ب مــرۆڤ ملیۆنان  ب دەكــرد،
مۆسیقاو سرباری دەبوو ھواڵ ل گویان
جیاوازییكی جۆراوجۆر. برنامی و زانیاری
گوگر بــم یھ زمانكاندا لنوان زۆر
ك ھدەبژارد خۆی دی بگورەی ھوای
مۆسیقایی ئــو ســربــاری بگرێ ل گوی 
پخشیان ئیزگانی ئو .خشدەب پ چژی
بــوی ــی ئــو ھــوان ،پۆلی كــورتــش بــ
دی، ئوانی بۆ وایــ ركالم وەك  دەكنوە
ئو ھــروەھــا ،دروســتــ ــوەش ئ پچوانی 
بۆماوەی دەكرد پخشی الینك مۆسیقایی
ئوانی بۆ بوو بزاری مایی ساڵ پنجا ل پتر
گشتی دیپلۆماسیتی ئیزگوە، رگی ل دی.
كاركردن بۆ حكومتك ھواكانی میانی ل)
گلكی) وردەكاری  یان حكومتكی دی  ل

كرد. كۆنترۆڵ ساردی شڕی
كورت شپۆلی ب (ئوانی ئیزگ گوگرانی
روو  بردەوام و ئستا دەكن) تا پخش رنامب
سد ل دوو پتر (BBC) ئیزگی زیادبونن، ل
ئامری  ٦٠٠ ملیۆن ل پتر ،یھ گوگری ملیۆن
ل ژمارەی ئو ھن، نیوەی جیھاندا ل رادیۆ
شپۆلی ب ھوانی ئو ،فریقایئ ئاسیاو 
ك سلماندیان دەگوازرنوە درژ و كورت
قیرانی ھسووڕاندنی ل ســركــوتــووون
ئفریقا. وتانی ل كودەتا ھوكانی و سیاسی
پخشی ل گر ناكرێ حاتدا ھندێ ل
ل گر ئاسانی چی ببگیرێ ك لۆكاڵ رادیۆی
ل گوێ كات كسك رۆژنام دەگیرێ، ھاتنی
دەگرێ ئمریكا دەنگی یان (BBC) ئیزگی

ئو جا روودەدات وتكیدا ل دەزان چی
دەوتك بت. و شون ھر ل سك

ســاردیــش شــــڕی ــایــی ھــاتــنــی ـــاش كــۆت پ
ھــنــدێ ــســر پــخــشــكــردنــی پــوپــاگــنــدە ب
لگڵ بم  كشا، درژەی نائارامدا دەڤری
ئاستی لسر ئابووری بازنی فراوانبوونی
كاروباری ب پتر بایخیان ئیزگكان جیھاندا،
ھرەسھنانی دا. دارایی و زانیاری و ئابووری
رۆژھتی ئاسیاو باشووری وتانی ئابووری
كشا بای رۆژئاوا، ئابوری بسر كاریگری
سیخوڕی جیھان. ئابوورییانی ھوای بسر
گۆڕا، ھروەھا ئابووری ب سیخوڕی سیاسی
و كاست ڤیدیۆ و سینمایی فیلمی لبواری
چتیی ب بایخ زیاتر  كۆمپیوتر  و دیسك
میدیای ئامرەكانی لبواری درا. نودەوتی
وەك نــــودەوــتــیــدا، رــكــالم و بـــازاڕگـــری
پوپاگندەو ب یكسان فرمانكی و ئرك
ئمش تماشا دەكرێ، دیپلۆماسییتی گشتی
خرجیی وەك ــوەی  ئ رادەی ب یوەستپ
فرۆشتنی بڕكردنی كاو دەدرێ، بۆ ركالم

ئاسانی. ب
تویالی نودەوتیدا ئیزگی ــواری ــب ل
شگ خرایی  ب  كات ئم تا  یكگرتووەكان 
دامــزرانــدنــی لــ بــر ســاڵ دەكـــات. چندین
و سپی كۆشكی  ئمریكا،  دەنــگــی  ئیزگی 
دامزراندنی ب رازیبوون ئمریكا كۆنگرسی
ب رادیۆ، ئازادی ھمجۆری خزمتگوزاری
گۆڕانكارییان دەیوێ ك نتوانی ئو زمانی
پخشی بــ ــارەت ســب بــكــات. تدا دروســـت 
كنای چــنــدیــن ئــمــریــكــی،  تــلــفــزیــۆنــی 
كاتژمر دوو ھزار فتانھ ن كھ تلفزیۆنی
دەكن، پخش زمان (٦١) ب رنامب و ھواڵ
،نمبخ بینران ژمــارەی ناتوان كسیش
(٨٦) ب ئاماژەی ك یھ ئامارك ئوە ورای
ك جیھاندا سرانسری ل دەكات كس ملیۆن

كنان دەبینن. ئو برنامی
ئیزگ) ئمریكا نودەوتییكانی ئیزگ
كسیان   ٣٥٠٠  لــ پتر ئــاراســتــكــراوەكــان) 
بۆبجگیاندنیكاریمیدیاییان وەگڕخستووە
(BBC) ل جگ ك دەكن، ئیزگیی كاری ك
ئوروپای ھندێ ل .كیان نییھاوشان ھاوتاو
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ژمارەی جاران، سۆڤیتی یكتی و رۆژھت
بردەوام ئمریكا دەنگی ئیزگی گوگرانی
شوناندا لو چونك دەكــات، كمی ل روو
ــرەوی ب ــا ــوروپ ئ شــــوازی رۆژنــامــگــریــی
ل نوسینگكانی ئوەی دوای كــردووە پیدا 
ئمریكا دەنگی ئیزگی داخست، ئــوروپــا
رۆژھتی خۆی ل ئفریقاو میدیایی بایخی

كردەوە. و ئاسیادا چ ناوەڕاست
دیجیتاڵ پــخــشــی ئــامــــری و  ئینترنت 
ب كۆتایان دەســتــكــردەوە، مانگی لرگی
پویستی ك ھنا ئاسایی پخشی سیستمی
بوو بھزكردنوە و نـــاردن وستگی  بــ
دەنگی ئــیــزگــی ــســری جــیــھــانــدا. لــ ســران
ئازاد ئوروپای ئوروپاو ئازادیی ئمریكاو
برنامكانیان و ــواڵ ھ وەشاندنی وتنك
گوگر ئیدی خۆیان، ئلیكترۆنی ماپری ل
تۆڕی ب ستواب كۆمپیوتركی ھندە ھر
كاتك ھــر توانایدایل ،بــھــ ئینترنتی
ئیزگان برنامی ئو ل بكات گوێ ئارەزوو
ئمریكاو نودەوتییكانی ئیزگ ئستا بگرێ.
دەتوانن ویلی دیوتچ و (BBC) وەك رۆژئاوا،
و ئكادیمیست ل خۆیان گوگرانی بژاردەیكی
ھبژرن، حكومت ئندامانی زانكۆو قوتابیانی
بۆ ئلیكترۆنی ماپری زیادكردنی لرگی
ب یان  ئینترنتدا تۆڕی لسر ئیزگان ئو 
ــۆی رادی ئامری ب پخشكی وەرگرتنی
ئم لرگی نودەوتی گیاندنی دیجیتاڵ،
زۆر كمخرجیترەو و خراتر ئستا كنانوە
تشویشیان دەتوانن حكومتكان ئستم ب

سر. نبخ
رادیۆی دیجیتاڵ: -٦

بھردوو ك دیجیتای ئیزگیی پخشی
كۆتایی ل ــرێ دەك بۆ  ئــامــاژەی   (HD) پیتی
جیاوازییكی پیدا بوو، نوەدەكاندا  سانی
سروشتی ل كالسیكی ئیزگی پخشی لگڵ
ئاماژە پچوانی ب  ،ردراوەكانن ئاماژە
ئیزگی وستگكانی ئستا، رادیۆییكانی
ئاسایی پخشی ل تكڵ  ئاماژەی  دیجیتای
رادیۆی جۆرە پكوە دەنرن. ئم دیجیتای و
و  بكاردێ ئمریكا ل ەوە  ٢٠٠٢ لسای
بــوەوە، بو وتاندا بھموو دواتــر ساك

باشترە دەنگی رادیۆی جۆرە ئم پیدابوونی
باكگراوەندكی ك (AM) رادیۆی پچوانی ب
كارەبایی بــارگــاوی بھۆی  یھ ژاوەژاوی
نانت ئو رادیۆییكان ئاماژە سقامگیرەوە.
دەگڕتوە، بكو رگیان وندەك ك نابن
دروست دەنگ بوون لكژاوەژاوو ت ئمش
دەنگكی دیجیتای رادیـــۆی كچی  دەكـــات،
بجۆرك لبرئوەی دەكــات دابین بگرد
ئــامــاژە چــارەســركــردنــی ــراوە بــۆ ــك دروســت
ژاوەژاوو كمكردنوەی و پچوانییكان
دەبن. كم زیادو پكدا ل ك دەنگانی ئو
ل گوێ دەتوانی دیجیتاییوە رادیۆی بھۆی
یئیزگ ئو ك بگریت جیاواز ئیزگی چندین
یك لسر ھمووشیان دەكــات، فراھمی
بكات. گۆڕینی ویست بوەی پئ بب شپۆل
ــۆی رادی سایتر دوو تــا دەكـــرێ چــــاوەڕوان
ل بتایبتی بخرێ پراوز بتواوی ئاسایی

رۆژئاوادا.
كسیی: میدیای -٧

جماوەری ئمۆدا، تاڕادەیك رۆژگاری ل
دەچن كمبوونوە برەو رادیۆ و تلفزیۆن
ئمش پشوودا، دەیكانی لگڵ براورد ب
كسی میدیای بــوبــوونــوەی بۆ بـــزۆری
دی كۆمپیوترو ئمۆخكزیاتر دەگڕتوە،
ئم تلفزیۆن. رادیۆو وەك ند بكار دی ڤی
یاننو لیكترۆنییئ سییك تاك میدیا شوە
و سوود بسربردن كات ھموو ھۆكارەكانی
دەستبر بكارھنرەكانیان بۆ وەرگــرتــن
تواویان كۆنتۆی بكارھنرانیش و دەكن
و بیانوێ كاتك  ھــر و یھ بسریاندا

بیبینن. و بیبیستن دەتوانن بوێ چییان
تیلیكۆمونیكیشن:  میدیای -٨

دوورەوە لــ پــیــوەنــدیــكــردن  لــ  ــكــجــۆر
ك ئلیكترۆنییكان ھۆكارە بكارھنانی ب
ھروەكو كـــراون، دیــزایــن ستبم ئــم  بۆ 
ئمجۆرە ھــاتــووە وبستردا فرھنگی  ل
پیوەندیكردنی خانی ژر تناچ وەندیكردنپ
پرۆسی ل كشب بكو جماوەرییوە،
وەكــو ئــامــــرەكــانــی پــیــوەنــدیــكــردن بــھــۆی
دەدرێ. ئنجام و...تــاد، تلفۆن و تیلیگراف
ل زۆر دوو كسی میدیایوە ئم  رگی ل
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میدیا ئامرازەكانی جیھانگیریتی دەزگاو

بكین، دەتوانن پیوەندی بیكوە دوور یك
دەستی ــوانــ دەت تــاك  لالیكیتر ھــروەھــا
چونك دەســتــكــان، دوور زانــیــاریــیــ  بگات
ئلیكترۆنییكانی ئامرە  ھموو  میدیای ئم
رادارو رادیۆو و تیلیتایپ و تلگراف وەكو
مكچ ـــم ئ ـــوە، ـــت دەگـــر ــیــش  ــت ــالی ســت
میدیا ھموو دەب فراوان ئوەندە ھندجار
زۆرجــاریــش دەگرتخۆو ئلیكترۆنییكان
بتایبتی دەكات دروست ئاۆزی و تكبوون
جیاوازی خای بم میدیای جماوەری، لگڵ
تنیا تیلیكۆمیونیكیشن ك وەیئ نوانیان
بمانایكیتر دەگــرــتــوە، دوورەكــــان میدیا 

نك ل كناكان. دوریی ل كجیاوازیی
وەكــو زانیارییكانی گكۆم لــ ئــمــۆ
ــدی ــوەن ــی پ خــــك ــا ــك ــری ــم ــــاو ئ ــــوروپ ئ
یھ میدیایدا جۆرە ئم لگڵ بردەوامیان
بسربردن و كات پروەردەو فركردن ل و
كسی میدیای ل دنن. بكاری بازرگانیش و
سیدی ڤیدیۆو میدیای ئم  كسیدا، تاك یان
كامكۆردو  كۆمپیوترو VCR و و دیڤیدی و
كۆنتۆی تاككان دەگرتوە. كامراو...تاد
پوەندیكردندا ھۆكارەكانی سر ب تواویان
 م جۆرە میدیایئ" یوایپ (ی بالكج) .یھ
مرۆڤی چونك ،ویستپ زۆر مۆدرن ژیانی بۆ
تایبتمند ژیــانــی لــ حـــزی زۆر مــۆدــرن 
شتكانی كۆنتۆی خۆی یل حزی و یھ
كۆمیتی زۆر ھاوچرخ مرۆڤی بدەستوە".
كسانی لــگــڵ تكبوون بــ حــز و   نیی
و پشوو كاتكانی  لــ نــاكــات، دەوروبــــری
چاكترین كسی میدیای بكارھنانی بتایشدا

.یھاوڕ

گشتی: میدیای -٩
خزمتی ل ك یمیدیای ئو گشتیی میدیای
چاالكییانی ئو و، دەست نك تیدایھاوو
دەگرتوە ھتد، ئینترنت.. و تلفزیۆن رادیۆو
گشتییكانی  ھ و گشتیدان لخزمتی  ك
سرچاوەی دەكرێ، دیاری دەستوە لالین
.وە دەبتیانھاوو ئابوونی لرگی دارایی
ە (BBC) ئیزگی گشتی، میدیای نمونیكی
میدیای ئو ئینترنتوە. تلفزیۆن رادیۆو ب

وخۆدایراست پیوەندییكی ل ئگرچی
حكومتی لگڵ داراییوە و ئیداری لرووی
یئیزگ ئو كاربدەستانی بــم بریتانی، 
سیری تیانباب و بــــالیــن كــات ھــمــوو 
ــرووی ل و، دەكــن گكۆم رووداوەكــانــی 
دەمننوەو بابت چوارچوەی ل پیشییوە
حكومت، نك ستبم ھاووتی برژەوەندی
نپرۆفیشنا  ئیزگ ــو ئ ــامــنــووســی رۆژن
ركئ ل یكك دەدات.  ئنجام  خۆی كاری
دابینكردنی دیموكراتی وتانی سرەكییكانی
بكات، ھاووتی مافی ل برگری ك میدیای
كاروباری ب تایبت لیژنی پرلمانیشدا ل
لرووی حكومت چاودریكردنی بۆ یھ میدیا
گرنگترینیان كــ ئــركــكــان جبجكردنی

.گشتیی میدیای

سرچاوەكان:
دار الیوم، اإلعــالم لغة ــري، دردی ابراھیم  -

.١٩٩٨ الریاض، النشر، و للطباعة العلوم
و اإلتــصــال تكنلوجیا یــوســف، حنان  د.   -
واألنتاج للنشر اطلس ط٢، المعلوماتیة، مجتمع

.٢٠٠٦ األعالمي، القاھرة،
وسائله و اإلتصال الجمایلي، خیری خلیل -
المكتب االســكــنــدریــة، الــحــدیــث، المجتمع  فــي 

.١٩٩٧ الحدیث، الجامعي
و اإلتصاالت تكنولوجیا القلیني، ســوزان -
القاھرة، العربیة، النھضة  دار  المعلومات، نظم

.١٩٩٩
العولمة الــحــدیــثــي، عبدالجبار مــۆیــد د.   -
الدار ط١، العربي، القومي  األمــن و األعالمیة

.٢٠٠٤ عمان، التوزیع، للنشرو األھلیة
الفكر دار الدولي، اإلعــالم زلطة، عبدالله -

.٢٠٠١ القاھرة، العربیة،
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وەزارەتكانی راگیاندنی نونرانی بۆ شۆپكدا وۆرك ل
كوردستان ھرمی حكومتی

كارزی تاریق
كاكیی فلكدین ناز :وین

 ل رۆشنبیری ٢٤\٢\٢٠١٠ وەزارەتی رۆژی
ھاوكاریی ب كوردستان، ھرمی حكومتی
الیــن  لــ ــی  ــدن ــڕان راپ و ســویــد حكومتی 
وۆرك ســویــدیــیــوە، قندیلی رــكــخــراوی 
راوژكاری تالرت)) ((الرس بڕز بۆ شۆپك
برپرسی و سرۆكوەزیرانیحكومتیسوید
سرپرشتیی كــ حــكــومــت، راگــیــانــدنــی
ركخرا. دەكـــات، ــان ــك وەزارەت راگیاندنی
بڕوەبرایتیی ھۆی   ل شۆپ وۆرك ئو
چوو. بڕوە شاری ھولر ل شانۆ ھونری
زانیارییكی پویستی دەزانم چند ب لرەدا
خونرانی  بۆ شۆپ وۆرك بو پیوەست

بگوازموە. ((رۆژنامنووس))

سویددا حكومتی ل راگیاندن
ل شــارەزایــی و ئزموون بوونی كك
ل یھ كاریگری رۆی كارگیدا، بــواری
ھیچ حكومتدا. دەزگاكانی كاری پشخستنی
ناتوانتراگیاندن حكومتكلدنیایئمۆدا
بت. دوورەپرز لی یان بكات، فرامۆش
دەست، سیستمكی وەك حكومت كاتك
(كۆمڵ)  گشتی برژەوەندیی نونرایتیی
زمانی میدیا ل ناتوانت مسیست دەكات، ئو
دیكشدا برژەوەندیی باركی ت. بب دوور ب

راگیاندن: كاروباری بۆ سوید وەزیرانی سرۆك راوژكاری تالرت)) ((الرس
بت بالین ت دەبحكوم زانیاریی
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كناك بت راگیاندن ك گشتی دەخوازت،
كاروباری دامودەزگاكانی ئاگاداربوون ل بۆ
میكانزمی و شواز كردنی شنوكو حكومت،
رووی ل گشتی برژەوەندیی ھسووڕاندنی
كردنی دابــیــن  و خــزمــت ئاستی  و  ـــی  دارای

كۆموە. و تاك پداویستكانی
سوید حكومتی ك نیی لوەدا دوو و س
حكومتی لــ پشكوتووتر ئاستكی   لــ
یقس بم .كوردستاندای (باشوور)ی ھرم
خۆمان حكوومتی ل رەخن نیی مبستمان
ھبوونی رۆــی ب ئــامــاژە ھندەی بگرین، 
ھــروەھــا ــوون و شــارەزایــی بــكــیــن. ــزم ئ
ل ئــزمــوون كــاریــگــریــی كــــكــبــووونــی
كارامیی مایی تدەب ك كاركردن ئاكامی
سر بچین لوەی بر كاردا.  راپڕاندنی ل
ســویــددا، حكوومتی لــ راگــیــانــد بــابــتــی 
برپرسی تالرت الرس بــڕــز وەك ھــر 
كرد. باسی سوید  حكوومتی راگیاندنی 
ل راگیاندن  ب ئاماژە كورتی ب باش پم 

بكم. كوردستاندا ھرمی حكومتی
ل راگـــیـــانـــدن ـــدی ـــن ـــارم ك وەك  ـــن  م
حكومتی كابینی یكمین سرۆكایتیی
د.فوئاد سرۆكایتیی ب كوردستان ھرمی
ھاوكارانم لگڵ ١٩٩٢دا، سای ل معسووم
وەزیـــرانـــدا، ــانــدنــی ئــنــجــوومــنــی ــ راگــی ل
كاركردنی خۆمان، بۆ رسایك دا ھومان 
پیامی ل خۆمان تگیشتنی پی ب ئویش
بخشین ب یان ئابوون ب چ دابنین. میدیا،
ئو ژمارەی زۆرترین دەدا ھومان دیاری و
كوردستان ل عرەبیانی و كوردی رۆژنام
پلبندییك پی ب دەردەچوون، بغدا ل و
پرسگی دەگات تا وەزیرانوە سرۆكی ل
بۆ بكین. دابـــش  وەزیــــران،  ئنجوومنی 
و مــعــســووم ــاد ــوئ د.ف ســرۆكــی وەزیــــران
ھر شــاوەیــس، نــووری د.رۆژ جگرەكی
حكومت كاروباری ب پیوەندیی بابتكی
،بووایھ كوردستانوە سیاسیی رەوشی و
تبینی و كورت سرنجی كۆپیمان دەكرد و ب
راگــیــانــدن، خــۆمــانــوە وەك كــارمــنــدانــی
ھر لــ ھــروەھــا دەكـــردن. ـــ بــۆمــان رەوان
وەزیــران ئنجوومنی بۆ ك رۆژنامیكی

ك ــا، دادەن ئرشیف بۆ  دانیكمان دەھــات،
دەگرت. برگیش ل ئرشیفانمان ئو دواتر
كوردستان ھرمی حكومتی راگیاندنی
پ دەستی  ئموە براییی ھنگاوە لــو 
حكومتی وەزارەتكی ھــر ل ئستا  كــرد.
بــڕــوەبــرایــتــیــی ــان ــش ی كــوردســتــانــدا ب
ــر، ــگ ــن و ــی ــان ــك ــ خ .ـــ ـــی راگــــیــــانــــدن ھ
دەكن. تدا كاریان نووسر و رۆژنامنووس
فرمانگی لگ ل و تنانت پارزگاكان ل
دان، گشتی  بڕوەبرایتیی ئاستی  ل ك

.یھ راگیاندن
دامــودەزگــاكــانــی ــ ل ــدن ــان ــی ھــــبــت راگ
نو دەزگاگلی بادا، ل ب تایبتی حكومتدا،
چاالكییكانی كۆبوونوە و دیدار و ھوای و
چند ل دەكنوە. حكومت بای برپرسانی
دەزگاكانی و دام راگیاندنی رابردوودا سای
و نامیلك و گۆڤار لگ كوردستان حكومتی
ھتا كردووەتوە. بو چاپ و بوكراوەیان
ھرمی حكومتی ل راگیاندن كاتش ئم
كار رنمایی یان یاسا پی ب كوردستاندا
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شوازی و با برپرسانی رنمایی ناكات. 
راگــیــانــدن دیــد و بــۆچــوونــی كــارمــنــدانــی
كاری ئاراستی حكومتدا، دەزگاكانی ل

كردووە. دیاری حكومتیان راگیاندنی
سرۆكایتیی ل راوژكار تالرت الرس
ــــارەی دەرب ســویــد ئــنــجــومــنــی وەزیـــرانـــی
ل گــوتــی: ســویــد حكومتی لــ ــانــدن  راگــی
سویددا حكومتی سرۆكایتیی تـــالری
ئو .یھ راگیاندن ب تایبت ھۆی یك
ھموو و دەچت ت كمی خرجیی ھۆ
تدا گرێ رۆژناموانیی كۆنفرانسكی جۆرە 
نووسینگی ل راگیاندن بشی دەدرـــت.
و ــا دات جــۆرە ھموو  حكومتدا،  ســرۆكــی 
برپرسی .ــ دای دەســت لبر زانیارییكی
رپرسب حكومت، ســرۆكــی راگیاندنی
لرەدا وەزارەتــكــان. ھموو راگیاندنی  ل
سویددا حكومتی ل راگیاندن دەردەكوت
ل ھمان دەبستت. زانیاری و ب داتا پشت
ســروبــر بــ حكومت كــاتــدا راگــیــانــدنــی
حكومت راگیاندنی تكای بكوو ،نیی
راگیاندنی  بــرپــرســی   بــ (وەزارەتـــكـــان) 

وەزیـــران)ەوە (ســرۆك حكومت سرۆكی
دەنگی ــك ی مسیست ــم ئ دراون.  ــرێ  گ
نو ل راگیاندن كاری ب شوازی یك و
روون و تایبت سیمایكی دەدات. حكومتدا

دەبت. گرفتی ب و
سوید، حكومتی راوژكارەكی گوتی ب
سكرتركی تحكوم ئــو وەزیركی  ھــر
سیاسییوە رووی ل ك ،یھ رۆژناموانیی
نیشان دەكرت، ھروەھا وەزارەتیش دەست
ل شب ئم برپرسی ،یھ راگیاندنی بشی
شوەیكی ب الین و ب سیاسییوە رووی
دەكرت. نیشان دەست پیشیی و پوفیشناڵ

:لكارییم ھئ وانب
وەزیر

وەزیر سكرتری

بشی
راگیاندن

ســیــاســیــانــ) ســكــرتــــری رۆژنـــامـــوانـــی
راگیاندن (برپرسی  بشی ھدەبژردرت)
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پیوەندیی و دەكات كار ییانپیش راگیاندن
(نیی سیاستوە ب

ل راگیاندن كاری سیستمی گورەی ب
وەزارەتــكــان زانیاریی ســویــددا، حكومتی 
بای ھردوو ھروەھا بت. الین ب دەب
ل متمانیان دەب حكومی و ئھلی میدیای
پیوەندی و كار ناكرت ئگر نا بت. نواندا
راگــیــانــدنــی كــاتــــك دروســــت نــابــــت. ھـــر
سیاستی گشتی) بــ (حكومت وەزارەت
دەست ل متمانی خك ئو كات توە گال،
رۆژناموانییكی سكرتری و وەزیر دەدات.

نا. دیك سیاسیی، ئوانی قسیان
پویستت خك، لگڵ كردن پیوەندی بۆ
حــكــومــتــی ســویــد ـــت. ـــ ــاســت دەب بـــ ســی
دەكرێ ك ،یھ روونی و سیاستكی سادە

بكینوە: چی خا دوو لو
.ئاشكرای و كراوە و روون .١

.ئاسان تگیشتنی .٢
ئاخۆ ــ ك دەدات ــار ــی ب خــــك  دواجــــار 
خـــراپ. یـــان بــاشــ ــدنــی حــكــومــت ــان راگــی
ب ئاسان زمانكی  ب  دەب تكنیكی قسی
سادە راگیاندن  ئگر رابگینرت. خكی 
خك ــ كــوات ــوو، ــب ن رەوان و  روون  و 

ل متمانیی  ب تنگیشتنیش ناگات. تی 
ب دەب زانیاری میشھ دەبت. دروســت
ویستپ زانــیــاری، گیاندنی بۆ بت. الیــن
بكن. یكدا لگڵ ھماھنگی وەزارەتكان
ئــوەی مبستی ب ھبژاردندا، كاتی  ل
دی، تب وەزارەتكاندا  نوان ل ھماھنگی 
ھموو ل بكرت. زۆر كۆبوونوەی دەبــ
راگیاندن ســویــددا  حكومتی وەزارەتــــكــی

.یندیان ھكارم و بودج ھی. ئوان
وەزارەتك ھر زانیاری، كردنوەی بو بۆ
كارمندانی ھموو سوید ل .یھ گوتبژكی
خك ب زانیاری ك  ریانسل راگیاندن
كارمندی (٤٥٠٠) سوید حكومتی ــدەن. ب
.یریشی ھرمانبف ملیۆنك ھی. ھروەھا
(٢٠٠) تنیا ــددا ســوی حكومتی نو  لــ
كسك ھموو دەكن. سیاسی كاری كس
كارمندكی ھیچ و بدات زانیاری یھ بۆی
(٤٥٠٠) ئو ندات. زانیاری نیی بۆی حكومت
پ زانیارییان میشھ حكومت كارمندەی
،یھ ماپڕی یك سوید حكومتی دەدرت.

.یھ (بوكراوە)شی ناوخۆ گۆڤاری یك
تنیا كابینیكدا، ــر ھ گــۆڕیــنــی لــگــڵ 
ئو ــت. دەگــۆڕ سیاسی كــارمــنــدی  (٢٠٠)



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 197ژمارە

كوردستان حكومتی ھرمی وەزارەتكانی راگیاندنی نونرانی شۆپكدا بۆ وۆرك ل

سیاسی فرمانیان و پۆست كارمندە (٢٠٠)
مووچ ھیچ حكومت دەردەچن ل ك بووە،
ھر وەك ئــوان نادرت. پ براتكیان و 
پیداكرنی بژویی ژیان، كسكی ئاسایی بۆ

دەكن. كار دەچن

میموون و نوق
كاریگریی و رۆڵ كــردنــوەی  روون بۆ 
راوژكاری تالرت الرس بڕز سركردە،
نموونیی ئم سوید حكومتی ل راگیاندن

باس كردین: بۆ
رۆژك ھموو ژاپۆندا ل كردنوە، تاقی بۆ
پاش ل میموون،  ژمارەیك یان دەداینوق
نوق فری میموونكان، نیوەی مانگ چوار
ژاپۆندا، دیكی شونكی   ل بوون. خواردن
پاش  ل میموونكان، سرۆكی درای  نوق
نوق فری میموونكان ھموو مانگ چوار

بوون. خواردن
ئاو  (گـــورە پندی  وەیكردن تاقی ئــو
دەخشن)مان ت پی گچك و ندەڕش
رمانگف سرۆكی ئگر دنتوە. وەبیر
ك ھموو بین چاوەڕوان دەب گندەڵ بوو،
ئگر بن. گندەڵ  كرمانگف كارمندانی 
دەبن. باش ھموو ئوان بوو، باش ئویش
جی چاكسازی، و  ــۆڕان گ برپاكردنی بۆ 
نموونیی كسی (٢٠٠) ب پشت ك خۆیتی
پشنگی و سرمشق دەبن ئوان ببسترت.

چاكسازی.

مئ پشنیاری
تالرت بابتكی بڕیز الرس ئوەی دوای
نونرانی پرسیاری وەمی  كرد، پشكش
ھرمی حكومتی وەزارەتكانی راگیاندنی
دوو سر ب بشداربووان دایوە. كوردستانی
چند الیان ھــردوو بوون.  دابش گرووپدا
راگیاندن بۆ ركخستنی كاری پشنیاركیان
ھرمی حكومتی دەزگــاكــانــی و دام   لــ
ئوە گرنگترینیان روو. خست كوردستان
ئنجوومنی راگیاندنی برپرسی ك بوو
لــگــڵ مــانــگــانــ وەزیــــــران، كـــۆبـــوونـــوەی
بكات. ــان ــك وەزارەت راگیاندنی برپرسی

گورەی ب تكا  ب حكومت راگیاندنی 
بكات. كار سیستمك و رسا

و رسا ھیچ كــ بنین پدا ددانـــی  ــ دەب
راگیاندنی وەزارەتكان بۆ كاری رنماییك
وەزیراندا ئنجوومنی راگیاندنی ل من .نیی
دووەمـــدا)، و یــكــم كابینی ھـــردوو  لــ)
كشتوكاڵ وەزارەتــی راگیاندنی  ل ھروەھا
كابینی ھــردوو ل) ئاو سرچاوەكانی و
ل كـــــردووە. كـــارم  شــشــمــدا) و پنجم 
گورەی ب زۆر رادەیكی تا ھردووكیاندا
كارمندی و میدیاكار وەك خۆمان بۆچوونی
ئــوەنــدەی كـــــردووە. راگــیــانــدن كــارمــان
نوان ل ھماھنگییك ھیچ ئــاگــادارم من 
و ئوان نوان ل و وەزارەتكان راگیاندنی
بگرە .نیی وەزیراندا ئنجومنی راگیاندنی
و دەردەچت گشتی بیاركی جار ھندك
،نیی تدا كردنكی تت و ھدوارین ھیچ
زیانی وەزارەتكان، ل ھندك بۆ رەنگ ك

بت. قازانجی زیاتر ل
چاپمنیی راگرتنی بــیــاری نموون بــۆ 
وەزارەت ھندك دەرچوو، ك وەزارەتكان
وەزارەتــی وەك مئ نبوون.  پابند پوەی
سرچاوەكانی كشتوكاڵ و (ئستا كشتوكاڵ
راگرتنی راگرت. (كشتوكاڵ)مان گۆڤاری ئاوە)
بوو، وەزارەت ئۆرگانی تنیا ك گۆڤارە، ئو
ئو چونك بوو. زیاتر قازانجی ل زۆر زیانی
پوخت دیزانكی و شواز ب مانگان ك گۆڤارە
دەومند و ب بابتی باش رەنگاوڕەنگ، و
پاراو و پوخت كوردییكی ب رەنگ، فرە و
رووی لــ زۆری ســوودــكــی دەردەچـــــوو،
ب تازە و  ورد زانیاریی گیاندنی ھمجۆر
جووتیاران، و بوارەك كارمندانی تكای
ب و دەكرا چاپ ل دانشی ھزار ھبوو.
گرمیان، دھــۆك، سلمانی، ھولر،  ســر
ســرجــم دەكــــرایــــوە. كـــركـــووكـــدا بـــو

دەكرد. زیاتریان دانی داوای پارزگاكان
بــودجــیــكــی تــــچــوونــیــشــوە، رووی   ــ ل
سدا ل نزیكی ك ھبوو، مانگانی كمی
كردنی چاپ پداویستكانی كینی بۆ (٧٠)ی
ھر  چونك نبوو، چاپخانشی كری بوو، 
ئوەی دەكرا، چاپ وەزارەتــدا ل چاپخانی
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و نووسران بسر پاداشت وەك دەمایوە
دەكرا. دابش كارمنداندا

قندیل ركخراوی بۆ پاشبندك
لرەدا ك خۆیتی  جی خاڵ دوو  بر ل
قندیلی ركخراوی دەربارەی باسك كورت

روو: ینبخ سویدی
ســرەتــای ــ ــكــخــراوی قــنــدیــل ل ر  .١
ب پشكش زۆری خزمتكی نوەدەكانوە

كردووە. كوردستان خكی
ئــو ـــن  ــ الی ل وۆرك شــۆپــكــش  .٢
كــ كونسوی گــیــانــدرا، جــ ــكــخــراوە بــر

ئامادە بوو. سوید تیدا
ل تكنیك بشی بڕوەبری علی وریا
ل قندیل ((ركخراوی ك گووتی، كخراوەكر
كار ل كوردستاندا مرۆیی پرەپدان و بواری
نودەوتیی  پرۆگرامی لوەی بر دەكات)). 
بیاركی پی ب خۆراك) ب برامبر (نوت
ــوە ــت ن بــ ســـر ئــنــجــومــنــی ئــاســایــشــی
بكرت، پیادە ١٩٩٦دا سای ل یكگرتووەكان
زەحمتدا زۆر ژیانكی ل كوردستان خكی
بژویی خك ئابووری و رەوشی بوون. باری
مندانی و ژنان و پیاوان بوو. خراپ یكجار
گڕ، دەخست ھوكیان ھموو كوردستان
خۆراكی رۆژانی ژەم س دابین كردنی بۆ
ك خراپ و سادە خۆراككی ئویش خۆیان،

بوو. مژی) (ممرە بایی ھر
ركخراوی ئستمدا و دژوار كات لو
كردن كۆمك ل ھبوو كارای رۆكی قندیل
دەست دەرامت، كم خكی یارمتیدانی و
كوردستان، لقوماوانی و ئـــاوارە ــورت، ك
سرەتاییان پشكش و فریاگوزاریی خۆراك

دەكردن.
پــرۆژەكــانــی ٢٠٠٣ش زۆربـــی تــا ســاــی
گوند، ل چ و شار ل چ قندیل، ركخراوی
پاش رووخانی ل بــوون. مرۆییدا بــواری  ل
خكی ژیــانــی ــعــســوە، رژــمــی ســدام-ب
باشووری كوردستان چووە قۆناغكی نووە.

ھۆكار: دوو
نونتوەیی ئابووری نمانی ئابووقی .١
جــووت نمانی ھــروەھــا لــ ســر عــیــراق،

نونتوەیی و بغدا ئابووریی ئابووقی
كوردستان. باشووری لسر

ل بغداوە بودج شب ترخان كردنی .٢
ھرمی كوردستان. بۆ

خكی ژیــانــی ــ ل گــۆڕانــــكــی گـــورەیـــان
ئو ئـــاراوە. نایھ كوردستاندا بــاشــووری 
واقیعان و لۆژیكی پاساوكی ئابووریی گۆڕان
پرۆژەكانی خۆی قندیل ركخراوی بوو، ك
پرەپدان بــواری بۆ مرۆییوە بــواری  ل

بگوازتوە.
گــوــرەی ــ ب قــنــدیــل ــكــخــراوی ر ئستا 
تۆڕی بۆ برنامیكی جیھانی، ستانداردی
گ ھولر ل نو شاری ئاو كردنی دابش
لگڵ ھماھنگی ب كخراوەكر كــردووە.
ستراتژكی ھولر، ئاوی بڕوەبرایتیی
پــرۆژەكــ پكرنی كــار بـــدواداچـــوون و بــۆ 
ركخراوی الین ل شارەزایانی ئو داناوە.
چند گڕەككی ل ردران كوە راسپندیلق
ئاو بكاربردنی رــژەی  بۆ وانپ ھولردا
ئیلوولدا مانگی ل ك كرد ئاشكرایان دابنن،
(٧٤٠) ھولردا شاری نو ل كسك تاك ھر
كانوونی مانگی  ل دەكــات. سرف ئاو لیتر
دادەبزت. لیتر (٣٩٠) بۆ ژەكر دووەمــدا
ئو جیھانی ستانداردی گورەی ب ھبت
ئاو زۆرە. یكجار ئاوە بكاربردنی رژەی
دەكرێ و بھادارە سامانكی رۆژگارەدا لم
(نوتی ب رەنگ).  یان بلین (نوتی سپی) پی
گوزار و گشت و شارەوانی وەزارەتی ئستا
(١٥٧) كوردستاندا ھرمی حكومتی لــ
كینی كیوە. مان بۆ ھزار پوەری ئاوی
پرۆژەیكدای بۆ چوارچوەی ل وەرانو پئ

ئاو. فیۆدانی ب دیاردەی ل رگرتن
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بھدیناندا دەڤرا رۆژنامڤانیا د بیروبوچوونا ئازادیا

رۆژنامڤانیا دەڤرا د ئازادیا بیروبوچوونا
بھدیناندا

محمود غریب

بھدینان، دەڤرا ل رۆژنامڤانی ئازادییا
شایراك بوویگلك پنوسان بۆالیخۆ
ژك بوچوونن و ھزر و بابت چندین و
چ و نڤسران، ژ رەوشنبیر زۆر جودان
سلمانی ھمبز و ھڤلر ل دھۆك یان ل
بیركردنڤیا لدووڤ ئكی ھر كو كرین
م گۆڤارن و  رۆژنــامــ بــرپــرــن خــۆ 

.مالندینخ
لخارێدیاركریھمان راپۆرتا ناڤرۆكا
چندین تدا و دگریت   بخوڤ رۆكناڤ

پشكشكارن و رەوشنبیر و نڤسر
ڤی لدۆر خۆ راوبوچوونن رادیۆیا و تیفی
ڤ خواندەڤانن كڤپ دا ،دەربرین بابتی
رادەو سر ل ندەكچ و بین راپۆرت
كاروان د رادەربرین ئازادییا چاوانیا
ئاگھدار بھدیناندا دەڤــرا رۆژنامڤانیا

بین.
سندیكا قستا م خۆ راپۆرتا دەستپكا ل
دھۆك تای كوردستان رۆژنامنڤسن
تاھر (اسماعیل ندیكایس رپرسب كر،

تاھر: ئسماعیل
ریگرۆژنام كرن ب دەڤرا سۆران بكاردھت بازرگانی ئوا ل را دەربرین ئازادییا ئو
بفرۆشن. پ خۆ گۆڤارن و رۆژنام دانین پتر دا نھند ژبۆ ژی مزن مانشتن ئو و

ئترۆشی: صباح
بكارئینیت. چاوان دی م نزانیت ڤانرۆژنام ل یا ھی دەربرین را ئازادییا م

عوسمان: سعید
سانسۆرا بخۆ ئو بان، را دەربرین ئازادییا دڤیابا ھلگرن كسن ئو دھۆك ل مخابن

دچوسینن. ئازادی و ددانن
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گومان ب)) گۆت: بابتی  دۆر  جانگیر)ل
ھین، ئــازادــن گۆڤارن و  رۆژنــامــ  م
ترا ھندێ ن مگۆڤار ھموو رۆژنام و
ئازاد كوەالت یت ئم چونكی ئازادن، د
گشت ســـاال(١٩٩١) سرھلدانا پشتی دا.
دكتاتۆری و شۆڤینی زنجیرن قــیــدو
(٣٠)پارتن نزیكی ھبوونا شكاندن، ھاتن
بخۆ زنــجــیــرا ــیــدو ســیــاســی و نــمــانــا ق
دبیت بۆ م دیار ژ ڤ بیردوزێ ،ئازادی
دەھان ب و یھ ئازاد رۆژنامڤانیكا م
چاڤدر، رەسن، گۆالن، (خبات، برپرن
...ھتد)ترا و راپـــۆرت ئاسۆ،كوردستان
پارت ناڤ د  ــازادن دئ بژین نھ ھندێ
ئڤ چونكی دا، سیاسی خۆین الینن و
وان رۆژنامڤانیا دێ لوما ئازادن، د پارت

بیت. ئازاد یا ژی
ئترۆشی) (سباح رۆژنامڤان  پاشان
ئاژانسا یا دھــۆك نڤسینگھا  رپرسب
ئازادیا دۆر ل ،كوردستان دەنگۆباسن
سیننڤ :((ئازادیا پیڤین ھات بیرورایان
ئازاد كسن م لب ھی یا دەما ھموو
ھزر وەســان رۆژنــامــڤــان  ڤرە  ل  نینن، 
كمسیست ژــر ل یــ نوك تــا دكــت 
و دروستی ب نشت و دژیت دكتاتۆری
خۆدا شكم د بیرن و ھزر ئازادان ب

جاران ھندەك چندێ ڤ دگل دارژیت،
مالبن و ئاین و عشیرەت  كارتكرنا
شكرمس ل دی كارتكرنن وچــنــد

دیارە)). رۆژنامڤانی یا
رۆژنامڤانی ئــازادیــا رگرین دۆر ل 
ـــز ((ئ (ئـــتـــرۆشـــی)گـــۆت: وێ وكـــــارێ
رگر بووی سیاست یان دەولت نابینم
ئازاد ندارژیت، رۆژنامنڤس ھزروبیرن
ل ن رۆژنامنڤس گلك  ئــازادیــا ئــو 
پ بلكو ل سلمانی و ھولری دھۆك
خلتی نینن، نابژم ،ئاشكرای دنڤسن یا
رادەیك باش تا ل ،نھ بل خلتی
م بژم دشم ئانكو یھ ژی ئـــازادی
نزانیت م ڤانرۆژنام لب ھی ئازادییا

كارئینیت. ب چاوان دێ
رۆژنامڤان دەم یھ دی مرگریك
یان سیاسی پارتكا  ب بیت گردایی  ی
وی ڤی دل نڤت و دیاركری كنالی
كارێ دێ دەمی بھلیت، لڤی خۆ ژ نھ
و دەت دەســـت خــۆیــ رۆژنــامــڤــانــی ژ

بنڤسیت. ژی ئازادی ب نشت
،خۆی ب  رۆژنامڤان ژی دی رگریا 
ئاریشان دبین تۆشی ئم دەم پتریا جاران
یڤ م ین رۆرژنامڤان ھڤالن الی ژ
ھبیت، ئازاد رۆژنامڤانیكا نڤت ئڤن

جانگیر تاھر ئترۆشیاسماعیل سباح
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د دخوازیت وەسا وان برژەوەندا چونكی
نبن)). ئازاد

و رەوشنبیر گھاندە خۆ م لدووڤدا
رەنگی بڤی عوسمان)و نڤسر(سعید
و دارــتــن بابتی لــدۆر خــۆ بۆچوونن 
تدھ بلكو دان تناھ گـــۆت:((ئـــازادی
رۆژنامڤان، بوو ئو گرنگ یا ستاندن،
ڤ ھلگرن م رەوشنبیرن و نڤسر
ئو لدھۆك مخابن بــان،  ئازادیخوازی
دەربرین ئازادییا را دڤیابا ھلگرن كسن
و ئازادی دانن د سانسۆرا ئو بخۆ بان،
ئم دبژن دەڤی  ب راست  . دچوسینن
كریار ب لب ھبیت، ئازادی دكین حز
دكن دا كار وەسان و ھبیت وان نڤت
بكن، رازی سیاسی یا خۆ پارتا بشن
بھدینان دەڤــرا ڤانرۆژنام م لــدەڤ
گرنگن بلكو ن د و ئاریشن وان خلك
دسر نكرنا الی رازی پتر بۆ كارێ م

.((دایم
بیرورایان ئازادیا دبژن دەنگن وان لدۆر
ل و یھ ھولرێ و سلمانی ل پتر
عوسمان)  (سعید نڤسر  نین دھۆك
مانیسل ل ئازادیا داوگۆت:((ئو برسف
گۆتن تت جاران گلك ،ن ولدھۆك ھی
،ن وئكتی پارتی وێ رەخن شك وەك

تیكئ ژدەرڤـــــی مانیسل  لــكــخــ
شارستانی رەوشنبیرو مدەنی، مرۆڤن
پارزگه بووین سال دووسد ئو ترن.
دھۆك بری وھولرژی ھولرێ بری
،تینھاڤ تدەنیوم شارستانی پنگاڤن
ژ ،م نینك ڤرە ژ چ بژم ژبرھندێ دێ
كو  دان قوربانی و دەستپشخری بلی 
رەوشنبیر،كسانن رۆژنامڤان، دڤت

بكن)). چندێ نج ڤگ و خواندەڤان
د بــرســفــا ھــمــان پــرســیــاردا(ســبــاح
گرتی ناوچكا ڤرە ((ل ئترۆشی)دبژیت:
ھی، سلمانی تایبت خۆی سرۆشت و
ندھ ل ورێ باش برنیاس پنگاڤن یا
ھولرێ  ھندگ دووڤـــدا ل و ھاڤتن
ل خزانی  مسیست ئانكو  دھۆك پاش
و ئك نزیكی  گلك بھدینان دەڤــرا 
ل بڤت من ئگر :نموون ،دایگركڤپ
ھند ت بنڤسم، رڤانیباژ خلتیكا سر
تلفونا من  مالبن یان  شیرەتع دیت 
ھی پسمام ئو م باش بژن، دێ كرو

ئخی؟!. ویژی دێ رڤبرە
نبیت یان ڤئ دبیت دی، ل دەڤرت ل
پدڤی م لوما ،میاك ژی ھبیت ئگر
بــرفــرەه یــا جفاكی رەوشنبیریكا ب 
ھـــزرا كالسیكی ڤــئــ بــكــاریــن  دا   یــھــ
ڤ نووبوون بــرەڤ وپنگاڤان نھلین

بھاڤژین)).
(ئسماعیل مامۆستا پرسیار لسرھمان
ھبوو جــیــاوازتــر بــۆچــوونــكــا ــاھــر)ی  ت
و رۆژنام ھندەك ــارە ((دی گۆتی: دەمــ
ھولرێ سلمانی، گۆڤارن،كركووك،
ئازادیی رادێ ژ ئم  دڤت  ئوان ھین،
زراندن ناڤ رادێ ھینوبگ ببین دەرباز
و والیــن كس ھندەك  پكرنا  وسڤكاتی
كتشت بھدینان ل برھندی ژ دەزگھان،
سرخۆ رۆژنامگریا ژندب ھی دیی
یدابوویپ م لكخ ناخ ئڤ ژ ئارام، یا
خودا تملل دناخ ئازادیی ئڤ م و
سنۆران دەربازبووی، ژ یا ئڤا دی ،كریچ
سڤكاتی یان ناڤ زراندن نین بھدینان ل عوسمان سعید
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ت بلگن ئگر بكی، خلكی كرن ب پ
بیت دێ نخرئك ورێ ل نبن، یاسایی
دێ لب ھر دادگب فیتك و قوڕبانی
دبژن دەمــ كــت، مــزن تشتن گلك
تشت ئو ژبرھندێ پقینیت، بومبا دێ
گۆڤاران و رۆژنام ھندەك بۆ وــرێ ل 
دەســت ڤــــرە بــراســتــی ل  دەســـت ددەت 
ب راستی كو ئازادییاھی ئو نادەت، م
رانكرنون ئاڤابكین پ خۆ وەالت ئم
ئو ھی. ورێ ورانكرنا ل مخابن بكین،
سۆران دەڤرا ل ئوا رادەربرین ئازادییا
ریگرۆژنام ب بازرگانیكرن بكاردھت
دا نھند ژبۆ ژی مزن مانشتن وئو
پ خۆ  گۆڤارن و رۆژنام دانین پتر 
بــازارەكــ ئــڤــژی راستی ب بفرۆشن، 
ڤی . بــووری دســررا یت ئرزان ودەم
دیتنامن ب ،زانینایپ گھاندنا دەم دەمی
ھی،ل بھدینان ــرا دەڤ ل ئازادییا ئو
پترناڤ وان دەڤ ل چونكی ،نین ورێ

.((ئازادی یاھی ژ زراندن
دیاردبیت م بۆ لڤرە ئانكو پرسیار:
بھدینان دەڤرا رۆژنامڤانیا دبژن ئون
ڤئ ،یــڤــ سیاسی  پارتن  ســرب پتر 
یادەڤرا بھدینان بلكو تلكا خبۆچوون
ی؟ ڤانیرۆژنام سنۆرن نبزاندنا بتن
گـــومـــان، بـــــ)) ــــاھــــر): (اســـمـــاعـــیـــل ت
،نھ ئازادیی سیفاتن چند رۆژنامڤانی
پیشیی رەوشتن یاسا و ب پگیری ھند
ملڤرە برچاڤبیت، یا  ڤئ ھن بال ژی
دكین كــار وێ  بگۆرەی ھــی  یاسایكا
ڤ رۆژنامڤانی، كــارێ یاسا ژندب و 
دیاركرین وی  ئازادین و ماف  یاسای
دڤت كو وی دەستنیشانكرنا ئركن دگل
ی ھندێ ماف م ڤشارتن، تھن ڤئ
ورەك و سرخۆ و ئازاد رەخنكا ھی
نین ھندێ ماف مــ بكین، ئــاڤــاكــر و 
و خــراب رەخنا ئــم  پیڤران ھموو ب 

بكاربینین)). ورانكر

(ھوزان حمدی)كو م خۆ گھاندە پاشان

بڤی رەنگی ئو ژی دھۆك)ە، (رادیۆیا بژەرا
خاندەڤانك بژەرو  ((وەك ئاخفتن: ھات
بھدینان دەڤرا ل تڤاڤ ئازادیا وێ ئز
،ینم رۆژنامڤانا لدەڤ تایبتی ب نابینم
نبیت، و جوداھیئ ھزری ڤ ژالی دبیت
وشـــرم و تــرس دخــانــا دچیت ڤئ  لــ
رۆرژنــامــڤــانــا ــۆ ژب جفاكی ئاستنگن 
كجفاك ئــم ونڤت  مبڤت  ئــافــرەت،
لــدووڤ  ندەكچ ودڤت ن عشائیری 
ئوێ ل بچین وباپیران باب وی كلتۆرێ
وەك پتڤی دیڤ ھالیی، ژالیك خۆ پاش
ھاتینن ڤینم رۆژنامڤانا ژالی پنگاڤ
نسقا رژانپ وی ژ بشت تا ھاڤتن
خۆ یئاراست وبرەڤ بدەركفن مگیری

. رێ بدەن وئافراندن گونجاندن
مدەنی جفاك ركخراون دڤت دیسان
ھرە ڕۆلــ چونكی ــن، خۆ راب كــارێ ب 
رێ ركخراوە ئڤ و  وان ی سرەكی
،ن چوونشڤوپ گھۆرین نیشاندەرن
رۆژنــامــو تنین  ــم ئ بــــژم دێ  لــومــا 
وسر داھنان خریبن ئازادن، بیروران
ئم ئگر ژی ڤئ نووخۆازن، قلمن
گنجن م ھیفی ب نبینین دەمــی لڤی
بجه چندێ ڤ دا  بت لدەمن  داھــاتــی
دگل نوو  نڤش بــردەوام چونكی  بینن،
وحز نین پشیاخۆ كسانن ھزروبیرن
وھۆال دكت شارستانی و نوو بنمان ژ

ددەن)). جیھانگیری برڤچوونا دگل
فكۆلرێجفاكی(عبدالجبارعبدالرەحمان)
و بابتی ســر ل ھــبــوون  خۆ نرینن
سربستیا و ئــــازادی  ـــو ((ئ دبــــژیــت:
بژم دشم ئز ھیی وھولرێ سلمانی
وان وسربستیا ئــازادتــرن ژم گلك
چونكی ،ھشتینگن ئــم ھشتا ھــی
زۆر كارتكرنكا كورسیك پاراستنا لڤرە
جفاكی تاك ،كری ئــازاد قلمن لسر
ئازاد كتباب نڤسینا  بۆ  ڤرھب ین
خۆشیدن خیتب وخزانا خۆ  خۆ ژیانا
گومان چ ــدەت، ب خۆ ژ دەســت داوكـــارێ
كنمرۆڤی ژالی ر داھاتگئ  نین تدا
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خواست ت لسر ی پتڤی بھت، دیاركری
ســر  بــدانــیــ بڤن وی وەك وھــزرــن 
ئگر گۆڤاراخۆ. یان   رۆژنام برپرن
پدڤی ھبیت ئازاد رۆژنامڤانیكا بڤت م
داھاتی ئازادن ژدەرن و كس م ی
دەم ب پدڤی م دبژم ئز ھبن.لوما
وێ ھینبگ تا یھ دی قۆناغن وچند

.((ئازادیی
بژەرا و مــجــیــد)رۆژنــامــڤــان (ئڤین
ئوژی دھۆك كوردستان/ لگ تلفزیونا
ل بیرورایان دەربرینا  و ــازادی  ئ ئاست
نابینیت پدڤی ئاست ل بھدینان دەڤرا
ناڤ  د ی ماوەیكی بۆ ڤژیت : ((ئو دب
دكم، كار بھدیناندا دەڤرا رۆژنامڤانیا
بیرورایا)ل (ئازادیا ژنوادبئ ئازادی وێ
كج دەڤ ل تایبت ب نابینم پدڤی ئاست
ب ی نشیا نوك مین تا رۆژنامڤانا و
ئاستنگ راست پدڤی، ئاست وی ھیتگ
نبوون خۆ باوەری ب ترس و وەك نھ
ھول كفن و تیتالن و جفاك، رەوشت و

و...ھتد. ندان
كج بو مزن ھرە ئاستنگا دبژم ئز
ئڤرۆ كچ  گلك  راست ،ی وێ  خزانا 
ریگرۆژنام كاروان دناڤ نبھ شیاین
بینی دێ پــردا ھلدەی تو ئگر ل دا،

ھاتین بۆ سنۆر گف و و ئاستنگ زۆر
كارەك بۆ كچ دەم) :نموون بۆ دانــان،
وان ماال دبیت دەردكفیت رۆژنامڤانی
دەقیق ئك بۆ ئگر ل رگر، بیتن
دەمی وی بوو ل گیرو دزفرینا خۆدا ژی
پیڤن و ئاست ل  ن رەفتارن  ھموو
بۆ دەوروبـــرا و خزان الی ژ نجوان

ئاراستكرن. ندھ
و مشك ل كرنكارت ژی ئڤچندە
مراندنا دبیت سدەما دكت و م دەروون
دیسان مدا؛ شكدم ھزرت فتق وێ
فتنا  دیرك ئگرێ  بووی جاران  گلك 

رۆژنامڤانی. كارێ ژ وێ
كارێ ئازادیا ژبۆ پشتڤانی  ھیڤیدارم
ھبیت بھدینان لــدەڤــرا رۆژنــامــڤــانــی
پشتڤانیا ــو ئ نــ لڤرە ،كــچــ تایبت 
بردەوام جفاكی ئوا بلكو یا سنۆردایی
م ڤانپشت ئگر چونكی دا، دنووبوون
ئازادی باوەری ب دێ بیت، ئاشكرای جفاك
بوویلكرنق ھڤدوو و رەخن گیان و

زدەتربیت)). دێ ژی
خـــودانـــ(دجـــزیـــریحـــمـــئـــ) ـــاشـــان پ
رەنگی بڤی خۆ نرینن پرتوكخاناجزیری
رۆژنام م (٧٠)یان سالن ((ل شلوڤكرن:
رۆژنــامــ كلدەستپ ،فرۆتین وگــۆڤــار

عبدالجبارعبدالرەحمان

ئحمدجزیری
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بھدیناندا دەڤرا رۆژنامڤانیا د بیروبوچوونا ئازادیا

لڤی لب بوون، دكم گلك م وگۆڤارن
گۆرەپانا دناڤا ھاتین زۆر ژمارەكا دەمی
خواندنا گورەی ل كوردیدا، رۆژنامگریا
كرادەی تا ھولرێ  و سلمانی  ل م
شوازێ ئز نابژم ،یخۆ ھ ئازادیا باش
رۆژنامان و گۆڤار  ھموو  وان  نڤسینا
ژی پكرن سڤكاتی و خلتی بلكو ،ئازادی
كرادەی تا ل دیارە، یا بابتاندا دھندەك
لڤرە وێ بروڤاژی .یھ ئــازادی باش
دئازادن، ن ن موگۆڤار رۆژنام ژ گلك
بیتن گۆڤار ،رۆژنام دبیت جاران ھندەك
بابتك ئازاددا، بالڤكرنا ریا د ئاستنگ
داین ورەكی ئو م ڤانرۆژنام لب
چندێ ڤ دگل بنڤسیت. ئازادی ب خۆ
خۆ رەكیا دایو كسان بینین گلك دێ
لب ،تیدار ئازاد وەكش ب بابت و
وی نینن برھڤ  د  سرەكی  رۆژنامن 
گۆتارێ وێ دێ و  خــوار بینیت بابتی
ل كارتكرن دێ دكن ھزر چونكی مرینن،

كت. وان برژەوەندن
ل مــ رۆژنامنڤسن خـــوازم ھیڤی 
بكاربینن دروستی ب ئازادی وێ ورێ
ندەركفن، ریگرۆژنام ژسنۆرن و
ئازادییكا ژی بھدینان دەڤرا ل حزدكم

بھت روخساندن)). باشتر
ڤــانــیــرۆژنــامــ لـــــدۆر دەســـتـــھـــالتـــا
،نــ یـــان چـــارێ ــ دەســتــھــالتــا ــووی ــا ب ك
عوسمان) دبژیت: ((یا رۆژنامڤان(سعید
بل لڤی بین، ئم دەستھالتا چارێ فرە
دەرڤیی ژ ئانكو نینین دا دھژمارێ دەمی
دەســتــھــالتــدار، دەمــــ ــ ــان ــالت ــھ دەســت
سیاسی پارتن یان بریاردەر سیاستڤان،
بدەن دھزرا بریارەك یان بخوازن كارەكی
و وەرنــاگــرن ڤ چ  ب  خــودا رۆژنامڤانا
شیاینن ئم چونكی ناكن، وان بۆ ھزرێ
بریاران)). رەخك ژوان كارو ینبك خۆ

بـــۆچـــوونـــكـــا ـــرۆشـــی ـــت لـــــدووڤـــــدا ئ
ژ پرسیار ((من دبژیت: و جیاوازترھبوو
راست وگۆت كر ھولندی رۆژنامڤانكا
كنی كرە ؟ بووین دەستھالتاچارێ ھین

بلكو ینالتاچاردەستھ ن (ئم وگۆت:
.(كئ یا

ھــژدێ دەستھالتا ئــم ھشتا لڤرە
س ھـــر پشتی  نینین، ژی  بیست و 
یا نـــوو ژ ــ ــن حــكــوومــت ــ ــھــالت دەســت
و... مالبات ،نیسك ،فتمزگ ،شیرەتع
رەنگا ب چ شیاینن ئم دھن ئانكو ھتد
رەڤانییان ب بكین كارا دەستھالتا خۆ
واھاتیئ بكین، چــارێ  دەستھالتا  ژ 

دان)). ژدەست
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و رۆژنام نووسینی ناو ل بیانی زاراوەی و وش بوونی دیاردەی
كوردستان ھرمی كوردیدا ل كناكانی راگیاندنی و گۆڤار

سرابی شوان

پرسیاری ئاراستكردنی درـــژەی  ل
ل نو بیانی زاراوەی و وش ئایا بوونی
گۆڤارەكان و رۆژنام نووسینی ئدەبیاتی
ــ ــاردەی دی ئــایــا ئـــو دروســـتـــ، یـــان نـــا؟
نا؟ یان دەكات دەومند كوردی زمانی
لو وا رۆژگـــار تپڕبوونی بــ یانیش 
خۆی رەسنایتی مۆركی دەكات زمان
ھۆی تبب و دیــاردەكــ بــدات ل دەســت
ئم ئمجارە كــوردی. زمانی  شواندنی
و نووسران رووبڕووی پرسیارانمان
زانكۆی مامۆستایانی و رۆژنامنووسان
ئوەی دەڤری بادینان كردووە، ل دھۆك

:كیانندھ برسڤی دەقی خوارەوەش
زەرۆ) (ئحمد سیدا ل م پرسیارا
زاراڤــــن و پیڤ كارئینانا  ب دبژیت:
یان ،دروست كوردیدا، زمانی ناڤ د بیانی
چندێ ڤ بو  ژ ت نرینن   .دروستن

چیی؟

راستی ڤ دێ كدەستپ ل جارێ -
دێ كورد و كخاندەڤان ھر بر دانم ل

بژم:
دیالكتن ھــمــی ب كــــوردی  ــ ــان زم
دەما گراندا، و سخت قۆناغن د و خۆڤ
سر ڤ ل رویا و رەخ ھمی گڤاشتی ب
،تیتاالڤ و رەوشت الی ژ كرن، چ دھات
دیرۆك ئالی چ ژ ،ویڤ زمان الی ژ چ
ھمی د چندێ  ڤ  ل وی.  مژوویا و
بكت، مزن گھورینن چ كارین قۆناغادا
دەما  ،ڤ بیركرن ژ زمان ئاستی ل  تن
زمان و دبــی بــاژــران كــورد كوچبری 
سر توركی ل فارسی، عرەبی، فرمی، چ
و بیركرن ژ بووی ئگرێ زالكرن، ھاتی
وی. جڤات ژ كورد زاروكــ دووركتنا
دمین مایڤ و ھستا نتوایتی ھر ل

وێ.. بنیات
وێ  ــل دگ و   ١٩٩١ سرھلدانا ــری ب
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ھمی ب و  كــورد، زمان ــرێ، ب سیستمن گڤاشتنا
ئیدیۆم و پیڤ دچوون و برەڤ نزیكبوون دیالیكتاڤ
بو دەم زمان ئالوزین  لوا دچوون. یكبوون  برەڤ
ھتا  ١٩٩١ و پشتی ل مخابن، چارەسر دبوون. دەمی
برەڤ كوردی میدیاین رەوشنبیرو دیارە، وەسا ئڤرو
كۆملك بكارئینانا ئالۆزیا ــوژی ئ دچــن، كئالوزی
بوارن د نكوردی پیڤن و (زاراڤــان) ئیدیۆم ژ مزن
سر ل و ڤانیرۆژنام كارن  چ  ئدەبیات. چ گشتیدا.
ژ مزن ئڤ مستا ژی، سیاسی و كاری میری ئاست
و بكارئینان ندھ بینین ب گلكی دێ بیانی پیڤن وان
زمانی گرفتاریا دچت و كچوونرەڤ تب كوردی زمان

دبتن.. ھلنگفتن برەڤ
و عرەبی پیڤن پــرن م زمانی دگــوت، م جارنا
ڤ م ب دانگن خورك بووین و توركی ن و فارسی
ھنك مخابن، ل ژێ رزگار بكین. خوە دخوازین و ماین
و سپاندن. ھاتین مللتی سر ل سیاسی رەوشت ژ
سیاستمدارێ نڤیسرو ھر داویــ لڤ ژی ھندەك
بارێ زاراڤاو و پیڤ وان ئینانا ئگرێ بووی كوردە،

كرین.. گران پ زمانی
ھینیندگ خوە گلۆ چما ئم ھوارا ئرێ دپرسم: لوا
بینن كوردی دیالیكیتن ھموو ل چما و بیانی زمانن
وان دەولمندە ژ پر م زمان چونك خودان.ز مھڤان و

بیانی.. ی ل وارامھ ھرتم ل پیڤا.
می؟ دەردەسرییا یان ،ی نۆخازی ڤئ گلۆ ئرێ
مللت كورد خوە دەست ئم ب و گركرن نڤرو بھئ

بكین.. تتریك و تفریس و تعریب
ی مینا ئانكو بژین پیڤا چی ی؟ فلسفیا وان ئرێ
چیا. بژین: ئانكو .ئاخڤ ب مزن بژە. مزن گوتی: كورد

ھتد. حشتر.
ببینین دایك زمان ژ مفای بال نزیكبوون پتر ژبۆ برانۆ
پتڤی پترتر ئم دەما ژ ھمی ئڤرو بیانی بھلین. ی و
ھمی دگل زیكبوونن رەوانین و و كوردی كزمان
كوردی زمان سر ل پیڤن بیانی خوە لشوونا دیالیكتا

بكت.. زاڵ
زمانی چاڤدریا  ــوە ئ رێ  باشترین مــن.ز ھــزرا ب 
وان كوردی. رۆژنامن گوڤارو ھمی ئاست ل ھبیت
نئینن بكار و وەرنگرن نكن و ھمبز زاراڤا و پیڤ

زەرۆ ئحمد

ڤئ گلۆ ئرێ
یان ،ی نۆخازی

می؟ دەردەسرییا
نبھ ئڤرو

ب گركرن و ئم
تملل خوە دەست

تعریب كورد
و تفریس و

بكین.. تتریك

،،

،،
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وەكــو ژی فــرمــی الیــ ھــروەســا دپــرپــرــن خـــۆدا.
خوە كوردی زمان ل زانست و رەوشنبیری دەزگھن
پیڤ ئو كۆما بكن، نھلن ل ریچاڤد خودان و بكن

سر زمان رەسن بھت زالكرن.. زاراڤا ل و

زانكۆی ل ئاداب مامۆستا ل كۆلژی وەیس) عیماد (د.
م¬دا: برسڤا ئوھا دھۆك

بكارئینانا پیڤن ل سر جناب وە سبارەت پرسیارا
زمانكیدا ھر ناڤ ل بیانی پیڤت بكارئینانا بیانی،
زمانك ھــر یعنی ،ئاسایی گلك گلك كشت
زاراوەین ھندەك دەولمندكرنا خۆ مفاش بۆ دەشت
كو ئو زاراوە لناڤ مرجكی بیانی وەرگری بس ب
تییس دراو حوكمی ب كوردی زمانی نبن، واندا زمان
گلك فارسی زمان و ھی رەبع زمان دگل كو
كشت وەرگرتن و زمان عرەبی فارسی زمان زاراوەی
بكارئینانا ھروەسا وەرگرتی. ژێ خۆ جھن و ئاسایی
زمان لناڤ كو میتھش زاراوە دەستكا مجموعكا،
نین م دەف ل ئو كو تكنۆلۆژیا بھاریكاریا بیانی ئوژی
ب دشین وەرگرین ئو زاراوان وان دێ ھندێ ئم بر ژ
چونكو كوردی، زمانی بۆ ئاسایی كشت ئڤش كاربینین
نگیشتی ئاستكی ھشتا نوی قۆناغا گشكردنكا د
كامل و سربستیكا كو زمانكا بژین بشین كو ئم
ھمی زمانی بین  راست بشت  ئم  پشن ھبیتن  كامل
سبارەت ل بنووسین. دتكرن پ شول ئڤی جیھان
یان ب كارئینانا، دیاردەی بووی نوك پیدا دیاردە ئو
كوردی زمانی زارەوەین بیانی ب زارەوەین جگۆڕینا
ویتناك ڤئ ھی  كوردیادا زمانی ناڤ  ل م ئوت
ڤئ  لكب كوردیدا زمانی خزمتا دبژن وەكو  قالب
كوردیدا، زمان لناڤ جگیرە نھندە دیاردەكا وەكی
زمان ئڤ ل مادەم كوردی بزمان م زاراوەی چونك
ڤكین دی ھم دەرگئ پویست ناكات ھبیت كوردی
ھر وەرگرتنا بۆ چونك وی، جی نبھ زەراوەكــــن
خۆ دیالكتت سرەدانا ئم دڤیپ جار یكم زاراوەك
زماندا دناڤ یچ ھ م كان خوە بكین لھجاتك بكین،
فۆلكلۆری زارەوەیت سرەدانكا ئم دڤیپ ھروەھا
كاردئینین ب ئم ئــوەی فۆلكلۆری  زارەوەین بكین
برفرەھكرنا زمانی، برفرەھكرنا چ ئوجا بكین، ساخ

وەیس عیماد د.

پیڤت بكارئینانا
ھر ل ناڤ بیانی
كشت زمانكیدا

گلك گلك
یعنی ،ئاسایی

دەشت زمانك ھر
دەولمندكرنا بۆ
مفاش ھندەك خۆ

بیانی زاراوەین
وەرگری

،،

،،
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دیڤ واتی وی ل كرنا كم واتای وی ئان
ب دشین ئم زاراوە ئان مستلحی پدڤیا
دشین ئم وێ پشتی ھروەسا كارئینین.
نزیكی ئڤت وەرگرین زمانا وان مفاش
زمان زاراوەی وەرگــرتــنــا یعنی  ،ــ م
زمانی فارسی بۆ م ئان عرەبی چدبیت
بیانی زمان ژ بیت نزیكتر گلك گلك
ن من رەئیا ب زاراوە  گۆڕینا  جھی ل
زاراوە م مادەم دروست ھندە كتشت
ئوی مرنا  ئگرێ   دەبیت  ڤئ ھبیت 
ئو كارئینین ب مدا  دناڤ  ئم زاراوی
باشترە بكو بكارئینین، ئم كوردی زاراوە
ئوت وەرگرین بیانی زاراوەیت وان ئم
م ھتا دان م زمانت دناڤ نوك حتا
خزمتكرنا بۆ ڤكین دەرگھكی دڤت

و ئدەب كوردی. زمان

توڤی) (مـــوســـدەق ــروەســا ســیــدا ھ
دوبـــارە (دیـــاردەیـــا ژ خـــۆدا  رسڤب ژ 
كوردی زمان د بیانی پیڤن بالڤبوونا

دبژیت: دا)
دھات ــردەم ھ ندرژ كدەم بــری

عرەبیدا د پیڤن كوردی ی زمان گۆتن
پنجی ھر دەقك كوردی بری خندقی،
دەھــان ب دا گرتبا ت وڤتر و ســاالن
ھندێ بینی،زدەباری تدا عرەبی پیڤن
سروبۆرن و رنڤیس ب دەق ئڤ كو

نڤیسین. دھات عرەبی
برفرەھی ب  نــتــوەیــی ھــزرا پشتی 
ھست كورد رەوشنبیرن بالڤبووی،
پدڤیاتیا و نتوەیی زمان رۆل گرنگیا ب
بزاڤكا ب دەســت كــری وی  پشڤبرنا
ژ كــوردی زمان پاقژكرنا ژبۆ برفرەه
ین توركی ھندەكن و عرەبی پیڤن
زمان دنــاڤ  تیك ككر ب  ھریك

ھاتكرن. كوردیدا
پرانیا ژ كورتدا زمان كوردی كدەم د
و ڤــوژارتــن، ھات نامو و بیانی پیڤن 
بــراورد ب كــوردی یانڤفتح ژ سالن
زمانك دراوســـ گلن  زمانن ــل دگ
ژ دوورە و ی بیانی ژ پیڤن وژارتیڤ
ھزرا ب زمانن دی. ھرچندە كاریگریا
كزمان د  زمانكی پیڤن بــوونــا  مــن 
ی سر ل زمانكی یا كاریگر یان دیدا
،ماسیك نژی و ناموی كارەكن دی
نجامئ و سروشتی ـــاردەك دی بلكی
چند كــاریــگــریــا و دیــرۆكــی قوناغكا 
وان و وێ قوناغ ب نمانا ،رەكانگئ
سروشتی دیــاردا  ئو كاریگر ئگرن
برەف رەسنایتیا و زمان نامینیت ژی
برەف كوردی ھروەكی ،ڤدزڤریت خۆ

.ڤزڤری تینایرەس ڤ
سالك سیه بیست ھژ ئوە سیر یا لب
ژ ڤوژارتی كوردی زمان ڤی سر ب
پ دكین م شانازیئ ی و پیڤن بیانی
پیڤن د ی كوردی زمان نبۆرین،دوبارە
شوونا ل جارێ ڤ ،ڤندقیتدخ بیانیدا
جھی ی ئورۆپی زمانن پیڤن عرەبی
و پیڤ و دكن، تنگ كوردی پیڤن ل توڤی موسدەق
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و پیڤن دكن داگیر كوردی رستین ی زاراڤن بیانی
ساجو م مسج ــدەر دكــن، كــوردی دەرب رەسنن
یا دەرخستن، سپۆنسری كوردی زمان نام ژ و پیام
رادبیت، م پرۆژن چاڤدریا و سرپرشتی ركئ ب
مژ وەالتی نمای، ژ ڤی جھ ت ل باژری ژیتدب ستی یا
وەالتن ل ی تن ماركداخ و فروشگه ژ بازار وەرە
و بنگه و ملبند پنابر، سنتری ژی بووین بیانی
برھنگاری و برھلستكاری ،ڤبرین م بیرا ژ ین بنك
رزگار ی(معارچ) ھوون ژ كوردینۆ ھژ دبژن ی ژی
دەھان و ب ..ئۆپۆزۆسیۆن تلھا تنك نبووین ھوون
و كوردی زمان سر ئینای ھرش بیانی ین دن پیڤن
زمانن بیانی پیڤن زمان كوردی ب دوبارە نزیك دێ
گرۆپ،ستادیوم، ئلمنت، فاكتر، وەك داگیركرن ڤتھ
ماركت، سۆپر و مگزن سۆپر و سۆپر ریستورانت،
كونفارنس پرس و ڤیو ئنتر دریم الند، ستی و دریم
پیڤن جھ بیانی زاراڤن و پیڤ ژ دن گلكن و
كوردی زمان برپن ی و گرتی ی كوردی رەسنن
دێ پاش ژ نھا بچیت رەنگی ڤی ب و ئگر دكن تنگ
زمانن ببورن سپۆنسریا ژر چاڤدریا ل كوردی زمان
ل خۆ ژی پیوەندیدار دەزگھن و برڤچیت بیانی

خودان. ندك
گازندە خلككی خۆدا دەم د سیرتر ھموویان ژ
زمان كو دكــرن داگیركران و ئایینی مامۆستاین ژ 
ئمن ئڤرۆ لب كری، عرەبی پیڤن پی كــوردی
كسن سرێ دەولت ژ دەولتك نیمچ خودان و ئازاد
كسن ئانكو رۆژنــامــڤــان، و نڤیسكار و رەوشنبیر
خندقیت. د بیانیدا پیڤن د ی كوردی زمان نووخواز،
التدەست كو خودان كوردی سیرتر ئكادیمیا ھژ یا و
كری دەنگ ب خۆ بر دەستن، ل ژی پدڤی شیانن و
ب كسركھ و ڤاال الیھ كوردی گورەپانا زمان و
د و كوردی. زمان ناڤ بینت بیانی پیڤن خوە كیفا
راگھاندنا دەزگھن ھرەسرەكی گازندا واریــدا ڤی 
وانرا ركا بیانی د پیڤن ڤان پرانیا ڤدگریت كو كوردی
كسك ئگر و دبیت بالڤ  دا كــوردی زمان دناڤ
تركی و پیڤن عرەبی وەك ژی ڤلۆ ئگ ژیتب ژی
ئڤ م ژنب دێ ،بیانین پیڤن جاران فارس ین و
دڤت ژی م و تینشكپ زمانن ژ و دجیھانین ڤپ

د سیرتر ھموویان ژ
خلككی خۆدا دەم
مامۆستاین ژ گازندە
داگیركران و ئایینی

كوردی زمان كو دكرن
عرەبی پیڤن پی

ئڤرۆ لب كری،
خودان و ئازاد ئمن
ژ دەولتك نیمچ

دەولت سرێ كسن
نڤیسكار و رەوشنبیر
ئانكو رۆژنامڤان، و

زمان نووخواز، كسن
پیڤن د ی كوردی
بیانیدا د خندقیت

،،

،،
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پشكتن پشكتندا..!!ھروەكی د وان رزا ھینبگ
كرمانجی و كورت بیت. بیانیدا پیڤن بكارئینانا د
بن زمانكی ھر بیانی ژ بالڤبوونا پیڤن دیاردا
برژەوەندیا د ن و خراب دیاردەك دا م زمان د
كوردی زمان و دای پشكتنا وی و كوردی زمان
ھبن پدڤی خمخور ئگر و زمانك دەولمندە

پیڤن بیانی نابیت.

ئوھا بــــرواری) تاھا (نــاجــی سید ھــروەھــا 
م¬دا: پرسیاری برسڤا

،دلیكت و زار فرە كزمان كوردی زمان كو ژبر
ب ئگر ھژمارتن،   دھیت دەولمند  زمانن  ب
تبھ دیالیكتان  زارو  ھموو وان  ژ مفا دروستی 
و زمانك زەالل بژارتن، نبھ پیڤ وەرگرتن و
زاراڤن پیڤ و ب پدڤی و بیت ژێ پیدا دێ پاقژ
و پیڤ زاراڤ چند یان پیڤك ئگر ل بیانی نابیت.
نبوون، پیدا كــوردی  دیالیكتن و  زار ھموو  دنــاڤ
تبھ بیانی و زاراڤن پیڤ شونا وان، ل ئاسایی گلك
زمانن ھموو و د رەوای كتشت ئڤ ژی كارھنان ب
سر بیانی ل زاراڤن و پیڤ ئگر ل ،یھ جیھان دا
ڤكارھینان ئ ب نبھ كوردی زاراڤن و كیست پیڤ
ڤ دگل ن و ئز كوردی زمان ل سر بارگرانی دبن
پاقژ ئاڤا و ی زەالل كوردی كم زمانئ بال ،م چندێ
ب بیانی زاراڤن و پیڤ تنگ دەلیڤن ل بتن و بكین

كاربھینین.

برواری تاھا ناجی

كوردی زمان كو ژبر
و زار فرە كزمان
دلیكت، ب زمانن
دھیت دەولمند

ب ئگر ھژمارتن،
وان دروستی مفا ژ

زارو دیالیكتان ھموو
و وەرگرتن تبھ

بژارتن، نبھ پیڤ
پاقژ زەالل و كزمان

بیت پیدا ژێ دێ

،،

،،
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گرەوەیج ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ئایا
چاپكراوە؟ رۆژنامگریی ڕكابریی یان

علی محمد حامید

مژوویی كورتیكی
چند  لم ئلیكترۆنی رۆژنامگری  چمكی
ندنرەسپ ئو دەرەنجامی ل دواییدا سای
و گیاندن تكنلۆجیای بواری ل ك فراوانی

.... ھدا سری ڕوویدا، زانیارییكاندا
نوەدەكانی  سرەتای ل سرھدانی  لگڵ
تایبتی بایخكی ئـــوا پــــشــوودا، ســـدەی 
ل بردەوام بكارھنرانی كاتوە لو پدراو،

. زیادبووندان
و  رادیۆ و گۆڤار ڕۆژنامو زۆربی  ئستا
..یھ خۆیان  ئلیكترۆنی  سایتی  TVییكان، 
ك دەردەچن ڕۆژنام ھندێ ،ینو ك ئوەی
ھیو ب چاپی ئینترنت تۆری تنیا ل سر

دەرناچت... كالسیكی
ئلكیترۆنی  دانــــی یــكــم  ١٩٩٣ ســاــی   
ئمریكی  جوزیمیركۆری)  (ســان ڕۆژنــامــی 
ئلیكترۆنی  ١٩٩٤ دانی سای دواتر دەرچوو،

تلگراف) دیلی (تایمزو رۆژنامی ھــردوو
. دەرچوون

سر ئاستی جیھانی عرەبیش،  روەھا لھ  
ئلیكترۆنی ـــی دان یــكــم  ،١٩٩٦ ســاــی  لــ
لو  االوسط) دەرچوو. ھر (الشرق رۆژنامی
دانی  لوبنانیش (النھار) ی رۆژنامی سادا،

دەركرد. ئلیكترۆنی
عرەبی، ئلیكترۆنی تنیا ب رۆژنامی یكم
لندەن  ٢٠٠١ ل سای ل ك (أیالف)ە رۆژنامی
بم ،ــ ــردەوام ب ئستاكش  تا و دەرچـــوو
ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــی چندین ئویش پاش 
ل ژمــارەكــ ـــردەوام ب و عرەبی دەرچـــوون

.زیادبووندای
ئلیكترۆنی  ڕۆژنامی خوینرانی ڕژەی  
حسابی سر ل ،بووندای زیــاد ل بـــردەوام 
،(٢٠٠٦) سای ژەیر و ئم كاغزی رۆژنامی
پی ب .٪١٤ ب بوو (٢٠٠٨) سای  بــوو،   ٪٩
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ئمریكاییكان رۆژنام ھاوبندی زانیاریكان
 –  ٢٠٠٧ نوان سای ل گشسندن رــژەی 
چارەكی ل ك كاتكدا ل مئ ە. ٪٢٠٠٨ ١٢،١
سردانی  ئــوانــی ڕــژەی دا،   ٢٠٠٨ كۆتایی
كردووە ئلیكترۆنییكانیان رۆژنامی سایتی
پك ئینترنت تــۆری بكارھنرانی  ٤١٪ی 
رۆژنام خونرانی ڕــژەی بمش دەھنن،
تكرای  ی  ٣/١ یشتگ ئلكیترۆنییكان
سای ژەیر ئم ك رۆژنامكان،  خونری

. بوو ¼ ،٢٠٠٦
بۆ بــیــو ــری ــت ــــكــی (ســن ــ پــــی راپــۆرت  ب
ئمریكا،  ھاووتیانی ل زۆر توژینوەكان)،
ئینترنت ل ڕوو ھواكان زانینی بۆ ئستا
ــری ــن خــو كـــ ــكــدا ــ دەكــــــن، ئــمــ لـــ كــات
ل بــردەوام ــدا وت لو چاپكراو رۆژنامی
رژەی راپۆرت ئو پی   ب بوونوەدان. كم
دوو ماوەی ل چاپكراو، رۆژنامی خونرانی
ل مئ .٪٢٥ بۆ دابزی ٪٣٧ ل دواییدا، سای
نزیكی ،٢٠٠٦ سای ب پی راپۆرتی ك كاتكدا
ــی ــدواداچــوون ب بــۆ ئمریكایی ملیۆن   (٥٠)
دەكن. ئینترنت تۆری  سردانی  ھواكان
(كریستیان رۆژنـــامـــی مــاوەیــكــیــش پشی 
چاپی تواوی ب ئمریكایی مونیتر)ی ساینس
تیراژی ژمارەی چونك ڕاگرت، خۆی كاغزی

.دان ھزار) ٢٠٠) بۆ بوو دابزی
ئم  ســردانــیــكــرانــی كــ كاتكدا   لــ  مئ  
ل زیاتر ئینترنت،  تۆری سر ل  یڕۆژنام

خونرن. ملیۆن) (یك
ك ــســاش ــرەن ـــامـــی (لــۆمــۆنــد)ی ف  ڕۆژن
ملیۆن (١٥٠) و بوون ئیفالس كناری گیشتبووە
ل سر ئلیكترۆنییكی دان یۆرۆ قرزاربوو،
سركوتنی زمــان فرەنسی، گالنی  ئاستی

.. ب دەست ھناوە گورەی
رۆژنامی  عرەبیش جیھانی ئاستی سر ل 
ھــزار)   ٢٦٠) تنیا  ك سعودی (الــریــاض)ی 
برزی داھاتی ب پشت و دەكات دابش ،دان
كس   ١،٢٠٠،٠٠٠ رۆژانــ دەبستیت، ركالم

دەكن. ئلیكترۆنییكی دان سردانی
 ــامــ رۆژن خــوــنــرانــی ــمــۆ ژمــــارەی    ئ
ل زۆر بشكی زۆرە، ئوەندە ئلیكترۆنییكان
باسی رۆژنامنووسان و پسپۆران و توژەران

رۆژنامگریی یكجارەكی  لناوچوونی  ل
چند ساكی ماوەی ل ئویش چاپكراو دەكن.
و سركوتن ھموو ئــو لگڵ داھــاتــوودا.
بم ھناوە، دەستی ب چوونی برەوپش
ڕووبـــــڕووی ئلیكترۆنی ــی ــری ــگ ــام رۆژن
ك دەبتوە، ئاستنگ و گیروگرفت كۆمك
پی ب دا. گشسندنی زیاتر بردەم ل رگرن
پۆژەی جیاكاری ) ئمریكایی لیكۆینوەیكی
تا  الصحافي)  التمییز مشروع ـ رۆژنــامــوانــی
گرنگكان ییواھ راپۆرت زۆربی ئستاش
پی ب بودەبنوە، چاپكراوەكاندا ڕۆژنام ل
داھاتی دابزینی لگڵ تایمز)یش (نــیــورۆك
٩٥٪ی گورەكاندا، بم نووسییدەزگا ڕۆژنام
ی كنووسیانرۆژنام چیرۆك و ئو ڕاپۆرت
و نویان تدای، رۆژنام كالسیكییكان زانیاری

كردۆتوە. بویان دیك كناكانی

ئلیكترۆنی ڕۆژنامی گیروگرفتكانی
لگڵ تایبتمندی   رۆژنامگری ئلیكترۆنی
خای و گرفت ھندێ باشكانیدا، تسخ و

-:وانل دایت خراپیشی
ڕۆژنام ئو زۆربی الی گرفتی دارایی /١

. لیكترۆنیانئ
بۆ ڕۆشـــن دیــدــكــی و ــبــوونــی پـــالن ن  /٢

.رییگرۆژنام جۆرە ئم داھاتووی
زۆربی ل و ركالم نبوونی داھاتی دارایی /٣
رۆژنامگریی ل ئوەی وەك رۆژناماندا ئم
ركالمكان خــاوەن چونك ،یھ چاپكراودا
رۆژنامگریی  ب تــواویــان متمانی ھشتا

.نیی ئلیكترۆنی
ھیچ رۆژنامگریی بۆ ئم ملكچ نبوونی /٤

بخات. ركی ك كساییاساو ر سانسۆرو
پابندبوونی ئم  بۆ یاسایك ھیچ تا ئستا  
مۆت ھروەھا ،نیی تواوی ب رییگرۆژنام
وا دەكات ھیچ دەزگایك وەرناگرن، ئمش ل
وات و دەنگۆ ســرچــاوەی ببن زۆرجـــار   ك
نادروست، و سرسورھنر ھوای و واتــ
زۆرتــریــن سرنجی راكشانی  مبستی  بــ

خونر.
و یــاســایــی ٥/ نــبــوونــی چــوارچــــوەیــكــی
ـــواری لـــ ب پــیــشــیــی بـــۆ رۆژنـــامـــنـــووســـان
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ل داكۆكی ك كندیكایس ئلیكترۆنیدا، وەك
ل زۆرجــاریــش بكات، رۆژنامنووسان مافی 

وەرناگیرن. ئندام ب سندیكاكاندا
ئم زۆربــی سرنجی وردی ب ئگر  /٦
دەكین ھست  بدەین، لیكترۆنیانئ  رۆژنام
كراوی فۆتۆكۆپی زۆری بشی بابتكانیان
،واھ ئاژانسكانی و ناوخۆییكان رۆژنام
ھندێ ـــرن. دەگ وەری یــكــتــرەوە  لــ یــاخــود 
گۆرینی و ئاشكرا ب دزیكردنكی تدەب جاریش
ب ھۆی ئمانش ھموو نووسرەكان، ناوی 
رۆژنامگرییو جۆرە ئم داریی باری الوازی
لپرسینوەو نبوونی و رۆژنامنووس كمی

سانسۆر.

بھزەكانی ڕۆژنامگریی ندیو خاتمتایب
ئلیكترۆنی

ل سرەوە  یكگرفتان ئاستنگو  لگڵ ئو
ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری پكرد، ئاماژەمان
ك ،یھ بھزی و خای تایبتمندی كۆمك
ك ل گشسندندا بت، بــردەوام وا دەكات

-: ل بریتین ئوانیش
ب خونر، بۆ دارایـــی  تچوونی  كمی   /١
تنیا چونك چاپكراو، رۆژنامی لگڵ براورد
دەیان دەتوانیت ئینترنت تۆری ل بشداری ب
كاتكدا  ل بخونیتوە، ئلیكترۆنی رۆژنامی 
ب چاپكراوان رۆژنام ئو ھموو ناتوانیت ك

بكیت. جارێ
ــامــگــریــی ڕۆژن ــی ــك دی خستكی   /٢
ببردەوامی دەتوانرت ك ،وەیئ ئلیكترۆنی
بكرتوەو نــوێ كاتژمرەكان بــدرــژایــی و 
ل مئ دابنرت، بۆ نوی  زانیاری و ھــواڵ
سایتكانیان و چاپكراوەكان رۆژنام ك كاتكدا
؛ دەكرنوە نوێ جارك كاتژمر (٢٤) ھموو
بایخك ھیچ ئلیكترۆنیكان رۆژنام بمش
و ناھن  چاپكراودا ڕۆژنــامــی ل ھــواڵ بۆ 
بو دەسووتنن، ھواكانیان دەــــن وەك 
دەتوانت ئلیكترۆنی رۆژنامگریی وەیش
و ڕووداوەكـــــــــان ـــرم ڕوومـــاـــی ـــاوگ ـــرم گ

. بكات گۆرانكاریكان
ڕاستكردنوەی و دەستكاری ل ئاسانی /٣
ك كاتك ھر كردنوەیان نوێ و زانیارییكان

بخوازین.
و ھـــــواڵ ــی لـــ گــواســتــنــوەی ــاســان ٤/ ئ
ھگرتن و كردنیان دەستكاری و زانیارییكان
ل بوكردنوەیان . و خرایی گانوەیان و

پراوزكی ئلیكترۆنی، رۆژنامگریی /٥
دوورە رەخــســاوە و بــۆ ـــازادی ئ فــراوانــتــر لــ
ل تسخ ئــم  كــ ســانــســۆر، مقسی   لــ
و كۆت چونك كمترە، چاپكراودا رۆژنامی

.یھ بوكراوەكاندا تباب سر ند لب
دەتوانرت ئلیكترۆنیدا، رۆژنــامــی  ل  /٦
(گرتی و  دەنگی)  (بگی  ھواكاندا لگڵ
رووماكی  ك جۆرك ب دابنرت فیدیۆیی) 
تبب و زیاتر بكات تروتستری ڕووداوەكان
زۆرتــر و خونران بایخی و سرنج جی

. مشكیانوە ل بت نزیك
خــســــتــكــانــی ــــ ل دی  یـــكــــــكـــی   /٧
بواركی ك ،وەیئ ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی
تفاعولی ك خونر بۆ ندەرەخس زۆرتــر
و  ھــواڵ ســر  ل (كۆمنت)  و بكات لگدا 
خونرانی و لگڵ بو بكاتوە ھوستكان
ئالوگۆری و (التواصل) دیكدا پیوەندی ھبت
بشداری . ھروەھا دەتوانن بكن ڕاوبۆچوون
ناوی ب ناردنی ھواڵ و وتارو بابت ل بكن

خوازراوەوە... ناوی ب یان خۆیانوە
رۆژنــامــوانــی ئرشیفكی دابینكردنی  /٨
و ئاسانی ب دەتوانرت ك دەومند، گورەو

. بھنرتوە دەست ب زانیارییكان خرایی
گــورەو بــارەگــای ب نبوونی پویست  /٩
نامی رــگــی  لــ چونك ؛ جگیر  دەزگــــای 
كارەكانی رادەپرنت. (ئیمل)ەوە ئلیكترۆنی

 ل وای تانسخ و تایبتمندی ــم ئ  
رۆژنامگریی بواری ل ئمریكیدا شارەزایكی
رییگرۆژنام جــۆرە  ئــم كــرد ئلیكترۆنی
لغاویان و ڕەشم ك بچوونت، سپانئ بو
نــاتــوانــرــت و ـــون ـــڕی ــوەو بـــۆی دەرپ ــی ــا دام

رابگیرن..
رــكــخــراوی    (مــارســاســتــونــی) ســرۆكــی
كــ ـــیـــوایـــپـــ ڕۆژنــــامــــگــــریــــی جـــیـــھـــانـــی،
تــوانــیــویــتــی رۆژنـــامـــگـــریـــی ئــلــیــكــتــرۆنــی
بگۆڕت رۆژنامكان ھسنگاندنی پوەرەكانی
بنمای سر ل نگاندنسھ داھاتوودا ئو ل و
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ب پی بكو نبت، چاپكردن جۆری ئاست و
و دەومندی بابتكانی رۆژنامی ناوەرۆك

بت. ئلیكترۆنی
و  ــدی ــمــن ــت ــب ــای ت ـــگـــڵ ھـــمـــوو ئــــم   ل
بریاردان زووە بۆ ھشتا خستاندا، بگومان
ھاتنی رۆژنامگریی و كۆتایی مردن سر ل
رۆژنــامــی ھشتا لــالیــك چونك چاپكراو،
و كانیدایرەتاییس ھنگاوە ل ئلیكترۆنی
چاپكراو رۆژنــامــگــریــی برانبریشوە   لــ
خاوەنی ك ئوەی پشنگدای، ل بر ل ھشتا
پسپۆڕ رۆژنامنووسی  و بیرمند و نووسر 
دروستكردنی سر ل كاریگرە و پیشیی و
راوبۆچوون دوای ب خونر ك ئوانی بریار،

دەگرێ. شیكردنوەكانیاندا و
دیكوە  الیكی ل الیــك، ل ھموو مئ  
جۆرە دوو ئــم  نوان پیوەندی ئستاش تا 
دوورخستنوەو پیوەندی رۆژنامگریی، ل
ك ــوەی ئ ــدەر ق ب ،نیی یكتر سرینوەی
برژەوەندی ل تواوكردنو  یكتر  پیوەندی

دەشكتوە... گشتی ڕای خونرو

برز ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ئاستی چۆن
؟ بكرتوە

ئاستی بـــرزكـــردنـــوەی و ــدان ــ ــرەپ ب بــۆ 
چند ویستپ ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــگــریــی

-: وانل بنرت ھنگاوك
و چاپ ب تایبت یاساكانی ھمواركردنی /١
رادەربرین ئازادی ك جۆرك ب بوكردنوە،
بوكردنوە دابین بكات، لگڵ بدەستھنانی و
مسلكان ل سر و گفتوگۆكردن زانیارییكان
ماددەو دانانی ھروەھا رەخنگرتن. و روونی ب
ئلیكترۆنی. خاوەنیتی مافی ب تایبت بگی
تایبت ركخراوی سندیكاو دامزارندنی /٢
رۆژنامگریی ئلیكترۆنیدا ل بواری ك بوانی

مافیان. دابینكردنی بۆ دەكن كار
ڕۆژنــامــگــریــی ـــای دەزگ ــی ــدن ٣/ دامــزران
ئم بروەبردنی بۆ ھاوبش كۆمپانیای و
پرەپدانی ئلیكترۆنیانو ــامــ رۆژن جــۆرە 
پدانی دەرفت رگی ل داھاتكانیان تواناو
ب بـــرەودان و بازرگانییوە برھمھنانی
و ئلیكترۆنی ــی كــردن ــكــالم ڕ رۆشــنــبــیــری

برھمھنان. و بازرگانان ب ناساندنی
بھزو ـــی ـــاوەرۆك ن ــ ب بــســتــن پــشــت   /٤
كــاری رــبــازی بــ پــابــنــدبــوون و  پتو  ترو 
پوەرو چوارچوە پیشییكانی رۆژنامگریی و
ك نو و دەنگ تكنیكی ل سوودوەرگرتن و

..نیی بوونی چاپكراودا رۆژنامگریی ل
بۆ كارمندان یكالبوونوەی پویستی /٥
ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ئوەی بۆ بوارە ئم
خونرانی، جی ڕزی ئاستكی برزو ننیبگ
تۆمتی ك لــوەی بگرن گر ك ب جۆرك
ھتد)  جون فرۆش. و ھرزەكارو (مشخۆری

. پایان تبدر
كش لو رپرسانب سوودوەرگرتنكی /٦
ریــگــرۆژنــامــ ئــم بــۆ وا ئـــازادەی كــو ھــ
كراوەتر، مامكردنكی بۆ ھاتووە فراھم
لگڵ تیانباب و ھاوسنگ شوەیكی ب بم
ب ب كۆمیتییكاندا  و سیاسی لسم
پی كو بب نزم و بازاری ئاستی دابزین بۆ
رساكانی و ل چوارچوەی پیشییكان پوەرە

پیشیدا. رەفتاری
و بــ نــخــشــســازی ٧/ بــایــخــدانــی زیــاتــر

جارك. ماوەی نوكردنوەی
تــگــوزاریــیــخــزمــ دەوـــمـــنـــدكـــردنـــی  /٨
و ئلیكترۆنی جۆراوجۆرەكانی ڕۆژنامگریی 

باسكانی. و بابت ئرشیفی

: سرچاوەكان
 ٢٠٠٩/٥/٢٤ لوبنانی (النھار)ی رۆژنامی /١

االنقراض). ھاجس الورقیة و (الصحافة
ژمــارە سعودی ــریــاض)ی (ال ٢/ رۆژنــامــی

.١٤٧٩٤ ٢٠٠٨/١/٢٥
الصحافة بدیل ھی ھل االلكترونیة الصحافة /٣
العدد الرقمی مجلة العالم لھا ؟ منافس أم الورقیة

. ١٤٢
. www.okhdood.com سایتی /٤
. www. Almajlis.net سایتی /٥

المستقبل مركز - جاددة الكترونیة صحافة /٦
والبحوث.. للدراسات

 ٢٠١٠/١/١٧ ژمارە (٥٢٠) (بھرا) ٧/ ڕۆژنامی
.(٤) الپرە
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فرید نزھا
بور رۆژنامنووسی و نتوەپروەر

ھۆزیا پنووسی/ یۆنان ب
كاكیی ھیمت عرەبییوە/ ل

ببۆنی(١٦٠)ەمینسایادی رۆژنامگریی
گیانی بۆ  نـــوازش و رــز سریانی ســری 
فخر ب و دادەنونین شھیدەكانی پاكی
بوارە ئم كپیاوانی یادی شانازییوە و
ب رۆژنامنووسی نویانیشدا ل دەكینوە،
ل سای ١٨٩٤دا ل ك (زھارید نف) جرگ
دنیاوە. باپیری سوریا ھاتۆت (حما)ی شاری
توركیای ١٧٦٠ شاری (خرپوت)ی سای ل
تایفی قوتابخانكانی لــ بجھشتووە.
ل سای و كردووە تواو سریان خوندنی
خۆی خانوادەكی  الوی ھڕەتی ل و ١٩١١
دەكن، لوێ كۆچ باشوور برەو ئمریكای
(سمعان نووسری و ئدیب ھاوڕی لگڵ
دامزراندووە  سریانی ئفرامی فھیم) یانی
بووە سترجب دەركـــردووە. گۆڤاركی و 
بیر پوختی و گلكمان ئاواتی و غم ل
بۆینس ل شاری نزھا ھزرەكانی. فرید و

یكمی تشرینی ١٩ی ل ئرجنتین ل ئایرس
كردووە. ل جیھان مائاوایی ١٩٧٠ سای

السریانیة): (الجامعة سریانی كۆمكاری
ــردووە، ــك نــزھــا دەری ئــم گــۆڤــارە فــریــد
ئاونیكی و دیار  پوە  خۆی  پنجی ج
ئاوات و و ھوست بۆ ھزر بوو قینراست
بۆینس ل ژمــارەی یكمین غمكانی.  و 
١٩٣٤ دەرچوو،  ئرجنتین سای ل ئایرس 
دەرچووە، ١٩٥٨دا سای ل ژمارەشی دوایین
ل ژمارەی (١٠) نسا و مانگان گۆڤاركی
گوتن شیاوی خونران. دیدی بر وتۆتك
(الجامعة گۆڤاری ل عرەبییی زمان ئو
بــرز  زمانكی بــكــارھــاتــووە، السریانیة) 
دەربینوە رووی ل بوو سانا و پــاراو و 
خوولییانی گۆڤارە ئو لگڵ بــراورد  ب
دەردەچوون، چونك سردەمدا ھاوكات لو
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عرەبی زمانی ل زانینی جگب نووسرەكانی
سوریانی زمانی ل باشیشیان شارەزاییكی
ل بشدارییان دیارانی ناوە لو ھبووە.
ئدیب ئم گۆڤارەكت كردووە، دەرچوونی
ئیبراھیم ربز، جبرائیل بوون: راننووس و
جبرا تـــراد، جرجیس ئلیاس كوركچی،
مالك، یوسف رەسام، ئنتوان جبرا، ئیبراھیم
ــورە گ لــ ــا ژمــارەیــكــی بــرچــاو ــروەھ ھ
سلیم رەشید متران، خلیل وەك: شاعیرانی

جبران. جبران خلیل خوری،

چاكسازییكان: و چوساندنوە.
ـــۆزدەھـــم ن ســـــدەی نـــیـــوەی دووەمــــــی
بیستم ســــدەی ــكــمــی  ی دەیــكــانــی  و 
گـــورەی گـــورە رووداوی تایبتمندیی
سر بۆ  ھبوو كاریگرییان و دیــار پوە
ناوەڕاست، رۆژھتی نخشی پكھاتنی
بۆ بھزیش  و خــراپ كاریگریی ل جگ
ئاشووریمان، و كلد گلی دیمۆگرافیای سر
لخۆ گرت. جیھانی شڕی چونك مزنترین
زنجیرەیك تووشی ئرمنیش و مئ گلی
ئامانجی ب بوون عام و قتل و بین و كوشتن
موك دەستبسراگرتنی و خاك ل دابانیان
دژی ل بین و كوشتار جۆرەھا سامانیان، و
تیئیستعماریبو سیاس كرا گلكمانپیادە
باو گالن نوان ل دووبرەكی تۆوی چاندنی
نھامتییكاندا و كارەسات سۆنگی ل بوو.
ل خاككی ل رووبركی زۆری گلكمان
(دیار بكر) و تۆرعبدین و  ھكاری و ئامد
وایلھات برە برە ئیدی و دا لدەست بۆتان
و دەوــتــی عــیــراق لــ نو ســنــووری تنیا 
برەو یانیش  بمنتوە، لوبنان و سووریا 
پیان تــوــژەران بكات. كۆچ دوور وتانی
ھستیارە و ناسك قۆناغكی ئمیان وای
میانی ل چونك گلكماندا، مژووی ل
و پكدەھات نتوەیی ھزری قۆناغدا ئم
و پشنگكانیشی و خرۆش جۆش كوتبووە
لرەدا ئاماژە ھبوو. لمدا بایان دەستكی
سر دەبن دابش ك دەكین ناوك چند ب
نموون بۆ گلكمان، دیمۆگرافیای نخشی
چند ناوكی دەوروبری ئاشنای ورم و ل

سركردایتیان خستی ك دەبین دیــار
چكی بینیوە ب كاریگریان و رۆی وەیپ
دسۆزییان و بوری زانایی و و رۆشنبیرییان
شھید مترانی وەك: بیروباوەڕەكانیان، بۆ
پوترس سركردە ئاغا و ژەنرالی ئودو تۆما
 ١٩٣٢ ســاــی فــرەنــســا لــ ــ ــاراوگ كــ لــ ت
سیاستمداری ھروەھا كرد، دوایی كۆچی
 K. پالنی ب ك ئاسوریا فرەیدون سربازی
ئدیبی  و كرا تیرۆر سای ١٩٢٧  ل  G. B
ل تــاران ل  ك ئرسانس بنیامین  ھزرڤان
ناوچكانی  ل كرد. دوایی ١٩٥٧ كۆچی سای
مامۆستای ھژا تورعابدین و بۆتان ئامد و
ل ئمریكا ل تاراوگ ل ك فایق نعوم
بجھشت،  دونــیــایــی ئــم   ١٩٣٠ ســاــی
سریان رۆژنامگریی شھیدی ھروەھا
سای ل تورعابدین ل ك یوسف ئاشوور
دیڤید  پــارــزەر دیــســان  ــرا، ك ئیعدام   ١٩١٥
ل سعرد ك مترانی زانا ئادی شر بیرلی و
شھید   ١٩١٧ سای توركیا بــاشــووری  ل
چندین دەوروبریشی و موس ل كــران.
مالك یوسف سیاستمدار وەك: ھن، ناو
مائاوایی   ١٩٥٩ سای تاراوگ ل بیروت ل
یوسف زمانزان مامۆستای و كرد دونیا ل
بر  چــووە  ١٩٥٢ سای  ل  موس  ل فلیتا 
بلیمتی وەك كسانیتری  و خودا  دلۆڤانی
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ك قرەباشی عبدولمسیح سریانی زمانی
جیھان  ل ١٩٨٣ مائاوایی سای بیرووت ل
دولبانی حننا مــادیــۆ زانـــا ھـــروا و  كــرد 
كۆچی   ١٩٦٢ سای  لــ تورعابدین لــ  كــ
یكمی ـــدوای شــڕی ب دوا كــرد. دوایـــی 
 ل (سیمل)  راپڕینكی تاوەكو و جیھانی
دژوار  و سخت بارودۆخكی  ١٩٣٣ سای
پیادەكردنی ب تپڕی گلكماندا بسر
یان رەگــزپــرســتــی شۆڤینیتی سیاستی 
مومارەسكردنیفشار ل الین دەستدارانی
ب عوسمانی_ سوپای _ئفسرانی بغدا
ھاندانی و تایفگریی ھزری و بیر ھاندانی
كرد وای تسیاس ئم ئویتر، دژی ئمیان
گشتی ب نیشتمان دسۆزانی و رۆشنبیران
بۆی بــگــرن، یــك وتــیــش دەرەوەی  لــ و 
سریھدا، روون و نتوەیی ھوستی
كۆمی و و یان دامزراندنی یكتی وەك
بۆ دەرەوەی وت. ل تایبتی  ب نتوەیی 
ئاشووریی كۆم و  یان یكتی :نموون
پاش  ل ك  Federtian ئمریكاییكان
بوو و سرەتایك سیمل دامزرا راپڕینی
رۆژنام و گۆڤار چندین دەرچــوونــی بۆ 
ل ھبژاردە دەستیكی سرپرشتی ب
و فایق نعوم وەك: نتوەیی  نووسرانی

نزھا.. ھتد. فرید و یوسف مالك
خست ھزرییان پـــۆژەی گیك مانئ
ل و یكگرتن نتوەیی لوان پۆژەی روو،
ئاشوور یوسف و نعوم فایق الین مامۆستا
ل فیدڕالی سیاسی پۆژەی نزھا. فرید و
و ئاسوریا فرەیدون  و پوترس ئاغا  الین
ل نیشتمانی نتوەیی پۆژەی مالك. یوسف
پاشانیش سووریا، ل سعادە ئنتوان الین
پۆژنی كۆمۆنیستی وەك گالن نو پۆژەی
بشدار تدا ھڤانی و فھد شھید ك
سیمای و رواــت  توژەر جۆرە بوون.بو 
گۆڤاری ك دەبت ئاشكرا بۆ ربازەی ئو
نخاسما  بر گرتبووی السریانیة)  (الجامعة
بــۆ ھموو تـــواو شــــوازی وەمـــدانـــوەی
وەالمدانوەی جاریش ھندێ و پرسیارك
الین ل ھموو ك خونران. پالنی ھرش و
وەم نــزھــا فــریــد ری گــۆڤــارەكــنــووســ

پوەندییكی گۆڤارەك بمش دەدرانـــوە.
ك خونرانی بو تنیا نك ھبوو روونی
(ئرجنتین)  زیون كۆماری ئایرس و بۆینس ل
ئمانشوە ھموو ب بكو بوون، جنیشت
باشوور و باكوور ئمریكای شارەكانی ل ك
ب دەژیان ناوەڕاستیش رۆژھالتی ھروا و

و لوبنان. عیراق سووریا و تی لتایب

ناولنان: و نتوە
بابتی ناولنان ھمبر ل تگیشتنی قووڵ
لبر زەرورە، كــارــكــی  ئاۆزییكانی و 
كۆن ھــرە  مژووی  :وانل ھۆیك،  چند
سدە (٢٥)  ل پتر تپڕبوونی و درین و 
پاش نیشتمانی دەسالتی بزربوونی بسر
ناوك چند دەبینین بابل. و نینوا رووخانی
چند ل بشكی چند بۆ یان گلكمان بۆ
ھزەقیون مژووییدا دیاریكراوی قۆناغكی
كولتووری یان جوگرافی ھۆگلكی بر ل
ك بوەی داوە پای ورد تگیشتنی ھتد. و
مژووی ناوەكانیش ھموو و گلین یك مئ
رۆشن جیاجیاوە گۆشگلی ل لگ ئــم
بوای و تگیشتن و فام لرەدا دەكنوە.
 ب نزھا)  (فرید  گۆڤارەكمان نووسری
بكارھنانی دەدەكوێ. روونی ب المانوە
سر ب م ناوانئ بۆ ھموو سروشتییانی
بكاربردووە: السریانیة) (الجامعة الپڕەكانی
 ١٩٣٤ سای (٢)ی ژمارە (٣٤)ی الپڕە ل
ب سریان  بكارھاتووە: واژەیدەست ئم 
كمئاگا لــو نسووڕدەم ســرم  راســتــی
رەگزپرستیی پی  ب ك گمگانی  و
سوریا رەســنــی ــاوی ن واتـــای كورانیان
خۆی ب رێ یككیشیان تنانت لكدەدەنوە،
سرچاوەیكی وتكی ب ناوی ك دەدا
راستقینی رەسنی نوەك  یھ بگانی
سر دەچتوە سریان ناوی جا ئاشووری.
من توژەر  ھرچندە كئاشووریی  رەگ
رەسنكی بباتوە بۆ واژەك بكۆش و بكات

نائاشووری.. دیكی
ــارەت ســب ــــارە زۆر پــرســیــار كــــراوە دی
(الجامعة ــاوی ن ب گۆڤارەك ناولنانی  ب
ھـــروا ــانــی) ســری الــســریــانــیــة= كــۆمــكــاری
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ناوی ب یانكش ناولنای ب ســبــارەت
ئم  بۆ وەدانوەی سریانی) ئفرامی (یانی
(٣٢٣)ی الپڕە ل نزھا)  (فرید  پرسیاران
دەت:   ١٩٤٣ سای ١٢)ی و   ١١) ژمـــارە
ب ،نامۆی داڕشــتــن ب سریانی ناولنانی
پوەناین پای ئمیان .نرەس ھقیقتی
و دامزراند سریانیمان ئفرامی یانی كاتك
السریانیة= (الجامعة ناوی ب گۆڤارەكشمان
سرەتا دەركـــرد. سریانی)یوە كۆمكاری 
یانی ناولبنن  كیان كــردەوە  بیرمان وا 
لبنین ناو گۆڤارەكش و ئاشووری ئفرامی
ئاشووری)، كۆمكاری  =االشوری الجامع)
و درزەمانوە ل ھر  ئــوەی  لبر بم
ب ناوی ساڵ گلكمان (٢٠٠٠) ل پتر پش
نــاوە بــوویــن نــاچــار ــاوی ھــاتــووە، ســریــان ن
مانا و چمك پی ب بكاربھنین باوترەك

.كگشتیی
ئیمزای  ب نزھا)  (فرید  زانـــراوە ئــوی
ب وتاركی زنجیرە سریانی) (نــووســری
نووسیوە،  سریان)  (نــتــوەی ناوونیشانی
((ھر دەت: ١٩٣٤دا سای (٢)ی ژمارە ل
مبستمان ئوە سریان نتوەی بین كاتك
رباز ب ھموو سریان و میللتی تیرە ھموو
یعقووبی نستووری یان چمككانوە چ و
دەچنوە ھموویان ھر بن، كاتۆلیك یان
ب ب ئارامی كلدانی سریانی یك رەسنی
ئو بم گومانك،  ھیچ ب ب و  شواندن
جیاوازی دەبینرێ، نوانیاندا ل جیاوازییی

ربازە..))
تكھكشی ژمارە (٢١ و ٢٢)ی الپڕە ل
نــووســیــویــتــی:   ١٩٥٨ ســاــی ٣)ی  ،٢ ،١)
یمئ ئینگلیزی ب رەسن  سریانی ((ناوی
ناب كلۆجك ھیچ ب مئ (Assyrian)
گومانكمان ھیچ یلسم لم بگۆڕدرت.
پتریاكی پایبرزی جنابی ك نیی لوەدا
دەكات. چارەی خۆی دووربینی ب ئستامان
نووسراوە ل سعادەتی پیرۆزی وای پمان
رەگ ئو ھقیقتی ب ئاماژە مژووییكانیدا
بنچمان گڕانوەی ب دەدات یریش و
پتریارك  بابلی..))  ئاشووری رومیئ بۆ
و ــاســراو ن زانـــای ــرام بــرســومــی ــف مــار ئ

 ١٩١٩ سای ل المنثور) (اللؤلؤ كتبی خاوەنی
ھاوبشی نتوەیی شاندكی سرۆكایتی
پاریس، ل ئاشتی كۆنگرەی برەو كردووە
كلدانی ئاشووری دەوتی ــۆژەی پ لــوێ
ئوەیان چانسی شاندەكی و كرد پشكش
ویلسن دیدەنی سرۆكی ئمریكا ب ھبوو
یكك ك بگات، پرەنسیپكان، (١٤) خاوەنی
مافی سر دەكات جخت پرەنسیپكانی ل
پشوازیی  ل ویلسن ــالن، گ چارەنووسی
ئاشووری رۆكانی ئی گوتی: شاندەكدا

كلدان..

سیاستدا: و ئایین نوان ل
ئو پشوەی ریزی ل گلكمان رەنگ
نوان ژیانی ل كردب ھاوبندیی گالن بت
بیروباوەڕە نوان ل ھروا و نتوەیك وەك
سرھدانی رادەی تاوەكو رۆحانییكانی.
گرنگی قۆناغكی چند ل قینراست ملمالنی
قۆناغ ل تایبتی ب گلكمان مژووی
تكبوونی بارەی ل ئاۆزەكاندا. و سخت
ئاغا گورە سركردەی وتی تاندەس ئم
مار (پتریارك ب ك دت بیر ب پترسمان
ئم ئوە پش گوتووە، بنیامین)ی شمعون
مشی ئكوت شھید بت، كسی دوایین
لگڕێ شمشریش  ب خۆت  بۆ خاچ  بوو:

من. بۆ
الی نووسری ب یشتنگت ئم یقین ب
وتاركدا بوو. ل روون السریانیة)وە (الجامعة
رامــیــاری)  و ــ نــاوونــیــشــانــی (ئــایــیــن ــ ب ك
(٤)ی ژمارە (٩٥)ی الپڕە ل نووسیویتی 
ھاتووە ــوە ئ ((كــاتــی دەــــت:   ١٩٤٠ سای
بكرتوە، جیا سیاست ل ئایینی دەستی
سالمتی ھۆكاركی ئمیان وای پشم بگرە

كرامتییتی)). پاراستنی و ئایین
١٩٥٨ی ســاــی ١٢)ی  -١١) ـــارە ژم لــ  
ل یــوســف ســعــیــد شــش، قــگـــۆڤـــارەكـــ
شیعری پشنگكانی ل ككی ك كركووك
نامیكی ل عیراق سریانی نوێ و عرەبی
لبر دەت: تیدا نــاردووە و  بۆ گۆڤارەك
گۆڤاری ،نیی ترمان رۆژنامیكی ئــوەی
گۆڤارە  ئم  نبت، چما  السریانیة)  (الجامعة
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پتریاركی زمانحای تبن رەسمی ب بۆ
دەت: نزھا فرید وەمــدا  ل تایفك؟. و 
تنیا  ك نھاتووە ئوە السریانیة) بۆ (الجامعة
بۆ بكو بت، تایفدا و پتریاركی خزمتی
شتان ئو ھموو خزمتی ل دامزراوە ئوە
و گل وەك: خۆ، گرتۆت سریانیان ناوی بت
ھونر و زانست و ئدەب و ئایین و مژوو

ھتد. و
كانوونی (١)ی ژمـــارە (٤٤)ی  الپـــڕە لــ
 وەیش بم (نزھا)  ١٩٤٥ سای دووەمــی
گۆڤاری ــوە: دەدات جرجور جۆرج وەمی
ناوی نتوەی سریانوە ب (الجامعة السرانیة)
بم ،سریان بۆ سریانوە ل دەردەچت،
ل یان ئایینكوە الین  ل ئایینی مۆتكی
برووحی ھ رابركی الین قوارەیكوە
شوازەكی رباز و ل بتوان ك دەرنچووە
ئوەش سرەڕای بخات. پاش یان پش شتك
ب دەپچتوە چاكسازی الینكی ل ھموو

ئایینییكانیشوە. شك
١٢)ی و   ١١) ژمـــارە (٣٢٤)ی  الپـــڕە لــ
گرۆكانی دەت: دەست و ١٩٤٣یــش، سای
دابشبوونی گورەی ب ئاشووری سریان
یعقووبییكان بۆ: دەگڕنوە مزھبییان،
گشتی ب مسیحین دەستی كۆنترین مانئ
ب ناوبانگیان و تایبتی بــ سریانیش و 
زۆرینی لبر رۆیشتووە كۆنكان سوریان
پاشان و نستووری ئنجا جیاوازییان، و
ئو پاشانیش لــوبــنــان، چــیــای  لــ ــی  مــارۆن
جیابوونتوە نستووریكان ل كلدانییانی
سریان دوایش لكاند، خۆیان رۆماوە ب و
ئردۆكسی سریانی ل دواتر ك كاتۆلیككان
فرەنسا و رۆما ئوەی پاش جیابوونوە كۆن
كرد  ١٨ دەستوەردانیان \١٩ جیلی ھردوو ل
رۆحی تكدانی گو بۆ سیاسی نیازكی ب
كاروباریانوە. ناو دەستخستن و رۆژھت

رباز: سر ل سووربوون
١٩٤٦ ئم  سای و٢)ی ١) ژمارە پشكی ل
و نامرێ شتك تاك)) ھاتووە: واژەیدەست
مای یان بزێ نیی سر ل ئــوەی ترسی
بنمای بگردە. و پاك  ھــزری بت،  پــووچ

((..و دروست راست چاكسازیی، ئامانجی
الی رۆژنامنووس ئركی ناوونیشانی ب
(٥٤)ی الپــڕە ل نزھا فرید سریانكان،
١٩٤٧ ئمش پایین  سای (٢ و ٣)ی ژمارە

:دەنووس
ئـــازادە، گۆڤاركی السریانیة) (الجامعة
رگایی ئو بری گرتنن مئ بۆ نیشانش
بیگرن بر ئوانی كسانكی زۆر دەیانوێ
ل بم دەوێ بۆ ماددیان سركوتنی  ك
نواندنی و ــوە ســاردكــرن مــاســتــاو رــگــی 
،ئاسان رگیكی مئ كردن. گوما و نرمی
ئممان ئــگــر .گریسن و پیس بـــم
كۆڕی  شتدەھاون خۆمان ،بووای گرەك 
دیكی شونی چونك رۆژنــامــگــریــیــوە،
ئگر پارە و ماڵ كرنی پیدا بۆ ھن زۆر
كاتی رابــواردنــی و پــارە و مــاڵ ئامانجمان
ئامانجمان تنیا و تنیا   مئ بم .بووای
بۆ ئــدەب رگی  ل تخزم گیاندنی  بۆ 
و ھزر راھنانی و كۆمیتی و چاكسازیی
ئامادەكرنیان و راستگۆیی و بوری سر ل بیر
ھــقــیــقــت و ـــن و ھــــگــرتــنــی بــۆ وەرگـــرت
و سووك كاری و  وەھم ل دووركوتنوە 
ئای بــوكــردنــوەی و پوچكردنوەیان
پیرۆزڕاگرتنی. و وتكمان ل رۆشنبیری

سای ٣)ی ،٢ ،١) ژمــارە (٧)ی ل الپــڕە
دەت: نزھا فرید ١٩٥٨یش،

 ٢٣ ــة) ــی ــان ــســری ال ــة ــع ــجــام ((گــــۆڤــــاری (ال
دژوار شوەیكی  بــ زۆر بــــوە قۆناغی 
بــووە، دەربـــاز ــوە ل سخت ملمالنیكی و 
و كاوەخۆ ب دەرچوونی وایــكــردووە  مئ
ھرحاڵ بــ بــــت...بــم الواز  ھندكیش
پیامی ئو و داوە دەرچوونی ب درژەی
سرچاوەكیوە ل كشرابوو خشن بۆی
 ٢٣ ..جــ  تیییاندوویگ ئامانج) و  (رگا
ربازی و ــات دەك ــوزەر گ تمنی  ل ســاڵ 
شك ئــو تاوتوكردنی و توژینوە بــۆ 
بۆ ئامانج، ب كردوویتی چاكسازییانی
ئاستی برزكردنوەی و پشكوتن داخوازی
الدانكی ھیچ ئامانجی ئم ..سریان گلی

نھاتووە..)) بسردا
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كوورەدا ل رۆژناموانی

رۆژناموان
گورگشینی راستی

میدیایی ئكادیمی گۆڤاركی رۆژناموان،
دەكن. دەری رۆژنامنووس كۆمك

و برایم سید رەھــبــر  ئیمتیاز خــاوەن
،٩) ژمــارە رۆستی،  نجات سرنووسر 
بر  وت٢٠١٠ ك زستانی برگكدا ل ١٠)ی
چاپكی ب ژمارەی ئم  خونران. دیدی
پك و  ــك  ر نخشسازییكی و  جـــوان

دەرچووە.
ئم ،یــدوودانــ ژمـــارە ــاوەڕۆكــی ئــم ن

گرتووە: لخۆ بابتانی
دەستی ناوی ب ئیمتیاز خاوەن گۆشی

پو. برانبر پو چوارەم،
و كــورد زانــای و رۆژنــامــنــووس  -

موكریانی. حوزنی حوسین سید
نــجــات ـــووس.. ـــن ـــام - چــیــرۆكــی رۆژن

رۆستی.
رای دروستكردنی ل راگیاندن رۆی -

عبدولخالق. دلر گشتیدا/
ــیــروڕا، ــنــی ب دەربــی و ــــازادی چــاپ - ئ
سویدییوە  ل وەرگانی و ئامادەكردن 

دەباغ. جالل سركوت
رۆژناموانییوە.. بارەی ل پرسیار سد -

عوسمان. ئومد ھماس و تلعت ن/
محمد میدیا، جیھانگیرتی دواڕۆژی -

كالری. بدولع
ھرمی لــ رۆژنــامــگــری ئــــازادی   -
١٩٩١-٢٠٠٠ بشی یكم.. دلر  كوردستان

عبدولخالق.
ــرزۆ ب كــــیــ؟ ــۆن.. ــزی ــف ــل - بــــژەری ت

ئیسماعیل منسوور.
پیامنری و ــرامــان كــامــ رـــبـــری   -
ھواڵ.. راپۆرت ئامادەكردنی بۆ تلفزیۆنی

عبدولكریم. محمد
یكم. بشی ھاوتیدا/ ل پناو.. میدیا -
دیموكراسیدا.. ل رۆژنامنووس رۆی -

جاف. گشاوە
و سیاسی میدیا و دەستی - پیوەندی
نژاد و: وەردی فریدوون د. رای گشتی..

جمای. عتا
كوردستان. ل رۆژنامگری یاسای -

گۆڤارە ل بڕوەبرانی ئم دەستخۆشی
و بردەوامی ھیوای ب دەكین، ككوپر
و و سرنووسر خاوەن پشكوتن بۆ پتر

رۆژناموان. بڕوەبری دەستی



221ژمارە 20 بھار (4/22)ی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007

چاالكییكان

كان
الكیی

و چا
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ئامادەكردنی:
- دیار خالید

- جمال حوسن
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ئندامكی چند یـــاوەری ب زادە  حسن بدوع نــاســراو سیاستمداری  و نــووســر 
یشتگ سردانك ب (٢٠٠٩/١٢/٢٠) رۆژی ئران كوردستانی دیموكراتی حیزبی سركردایتی
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای كركووكی لقی سكرتری الین ل و كركووك شاری

كرا. ل گرمی پشوازییكی لق ئندامانی و
كركووكیان بارەگای پارزگای سردانی یاوەری شاندی و سردانكدا بڕزیان میانی ل
ئنجوومنی سردانی دواتر و لكرا پشوازییان مستفا عبدولەحمان پارزگار الین ل و كرد

كرد. باباگوڕگوڕی تلفزیۆنی بارەگای و پارزگا
ڕەوشی بــارەی ل و كرد كركووكیان  رۆشنبیریی كۆمی سردانی  شاندەك ھروەھا

كرا. ل شارەكدا گفتوگۆ رۆشنبیری
سردانی و ــردەوە ك بسر كركووكیان قــی ــاوەری ی شاندی و زادە مامۆستا  پاشان 

كرد. كركووكیشیان تلفزیۆنی
لق بڕخران. ئندامانی لق و سكرتری ل الین گرمی ب زۆر سردانكیاندا كۆتایی ل

دەكات سندیكا كركووكی لقی سردانی زادە حسن بدوع

ئیدانی توندی بـــ كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی ســـندیكای ئنجوومنی لـــ بیاننامیكدا
دەقكیتی: خوارەوە ئمی و كرد رۆژنامنووس داودی عیرفان رفاندنی

بڕوەبری رۆژنامنـــووس داودی عدوســـ عیرفان (٢٠٠٩/١٢/٢١)، لـــ كاتكـــدا رۆژی لـــ
عیراق رۆژنامنووسانی سندیكای ئندامی و عراقی راگیاندنی ئاژانسی ھولری نووســـینگی

رفندرا. نناسراوانوە ل الین بغداد، بۆ بوو رگاوە ب
دوای ب كـــوا دەكین، عیراق حكومتی لـــ تاوانـــ دەكین، داوا ئیدانـــی ئم ئمـــ لكاتكـــدا

بگن. خۆیان عادیالنی سزای ب ئوەی بۆ بكات، دەستگیریان و بگڕت تاونباران

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/١٢/٢٣

دەكات رۆژنامنووس داودی عیرفان رفاندنی ئیدانی سندیكا ئنجوومنی
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زۆرەوە ھواـــی نیگرانییكـــی بـــ كوردســـتان رۆژنامنووســـانی ئنجوومنـــی ســـندیكای
الواعظین) پگیشـــت، شـــمس ئرانـــی (ماشـــاءالله بناوبانگـــی دەســـتگیركردنی رۆژنامنووســـی
بگومان دەســـتگیركرا، ئران ئیســـالمی كۆماری برپرســـانی لالین لئســـتا كـــ دوو رۆژ بر
برپرســـانی ل داواكارین بۆی دەبت، تواو رۆژنامنووســـی ئازادی زیانی ئمـــش بـــزەرەرو
لژنی ل ئندامیتی ســـرەڕای چونك بكرت، ئازاد زووترە چند ك ئران ئیســـالمی كۆماری
كاری ئران و سنفی رۆژنامگرانی لئنجوومنی ندامئ رۆژنامنووسی، پشـــتیوانی لئازادی

رادەربین. لئازادی كردن گوزارشت تنھا ناوبراو رۆژنامنووسی
سندیكای ئنجوومنی

كوردستان رۆژنامنووسانی
٢٠٠٩/١٢/٣٠ ھولر

سریانی رۆژی رۆژنامگریی بۆنی ب كۆڕك

رۆژنامگریی رۆژی بۆنی ب (خندان)، ھۆی ل (٢٠٠٩/١٢/٢٨) رۆژی سندیكا كركووكی لقی
موراد ركخست. ئكد رۆژنامنووس و نووسر بۆ سریانی، كۆڕكی

ئو و سریانی رۆژنامگریی مژووی ك لینووس كورترۆژنام مورادی ئكد كۆڕەكدا ل
كرد. ك رووبڕووی بوونتوە پشكش گرفتانی

كوردستان،  ھرمی رزگاركردنی /١٩٩١ و راپڕینی دوای ك روونكردەوە ئوەشـــی ھروەھا
بردووە. بڕوە كارەكانی ئازادان قۆناغكی تازەوە و وتك سریانی رۆژنامگریی

دەرچووە. (١٨٤٩/١١/١) ل دبھرا) (زھریری رۆژنامی سریانی یكم شایانی باس

ئرانی رۆژنامنووسی ئازادكردنی داوای كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
دەكات شمس الواعظین) (ماشا ءالله
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وەرزشـــی رۆژنامنووســـانی لژنی رۆژنامنووســـانی كوردســـتان، نقیبی • ب ئامادەبوونی
كامران رەھبری دكتۆر ئران ل وتی وەرزشی ل بواری ناســـراو كســـایتی لگڵ دیداركی
كردنوەی و وەرزشی رۆژنامنووسانی تواناكانی پرەپدانی چۆنیتی دیدارەكدا ل ركخســـت،

بۆیان تاوتوكرا. خوول
لگڵ و كـــرد ســـردانی پرلمانی كوردســـتان ،كـــژنكی لرۆژی (٢٠١٠/١/٤)، شـــاند لـــ •
ل ھماھنگی گرنگی كۆبوونوەكدا ل كۆبووە. پرلمان وەرزشی لژنی ئندامانی و سرۆك
ھردوو نوان ل وەك ركخر و رۆژنامنووسكی وەرزیش كرا جختی لوە ھردوو الدا نوان

دەست نیشانكرا. الدا
بارەگای سردانی پاشـــان و الوان و رۆشـــنبیری ســـردانی وەزیری ژنل • ھروەھا شـــاندی
پیوەندییكان توندوتۆكردنی ل جخت دیداردا، ھردوو ل كرد، ســـپۆرت)ی (ئاســـۆ تلفزیۆنی

كرایوە.
ھورمزیاری زیاد بۆ كاریكاتری تایبتی پشانگایكی وەرزشی لژنی رۆژی (٢٠١٠/١/١٤). ل •
ل كرایوە. كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی لالین پشـــانگاكش ركخســـت، رۆژنامنووس
وەرزشی رۆژنامنووســـی بواری داھنانكی ب و كرد كارە لم دەستخۆشـــی نقیب، گوتیكیدا

كرد. وەسف

وەرزشی رۆژنامنووسانی لژنی چاالكییكانی
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حكومتی ل رۆشـــنبیری وەزارەتی جگـــری ئتروشـــی (٢٠١٠/١/٧)، بڕـــزان فـــوزی رۆژی
ناوبراودا، وەزارەتی رۆشنبیری ل پیوەندییكانی گشـــتی مندالوی بڕوەبری عقیل و فیدراڵ
پشوازییان لق ئندامانی و سندیكا لقی سكرتری لالین و كركووكیان كرد شـــاری ســـردانی

لكرا.
ركخراوی و عیـــراق ھونرمندانی ســـندیكای لگڵ دیداركیـــان لـــ میانی ســـردانكیاندا،
رۆژنامنووسانی ســـندیكای كركووكی و لقی كورد نووســـرانی كوردســـتان و ھونرمندانی

كرد. كوردستان ساز
پۆژە كرد داوای و بـــۆ روونكردنـــوە ســـردانكی فـــوزی ئامانجی بڕز لـــ دیدارەكـــدا

روو. نبخ تاوتوكردنیان مبستی ب رۆشنبیرییكانیان
كرا. ئاوگۆڕ لبارەیان بیروڕا و كران پشكش پشنیار چندین دیدارەكدا كۆتایی ل

فیدراڵ لگڵ وەزارەتی رۆشنبیری حكومتی دیداری جگری
سندیكا كركووكی لقی

سندیكا ئنجوومنی دیدارەكانی
ئنجوومن،  ئندامانی و نقیب ئنجوومنی سندیكا، دیدارەكانی و كۆبوونوە چوارچوەی ل

گیاند. ئنجام ب سندیكا لقكانی ئندامانی و سكرتر لگڵ دیداریان چندین
ئویش كۆبوونوە، ینم رۆژنامنووسانی ل داكۆكیكردن لژنی لگڵ • رۆژی (٢٠١٠/١/١١)،
كارەكانیان كاراكردنی بۆ كژنل ئندامانی ھاندانی و ھســـنگاندنی چاالكییكانیـــان ب ئامانجی

میندا. رۆژنامنووسانی نوەندی ل
ركخرا، كركووك لقی و ئندامانی ســـكرتر لگڵ رۆژی (٢٠١٠/١/٢٨)، كۆبوونوەیك لـــ •
كشی جۆراوجۆر چندین و بوون داواكارییكانیان و پشنیار گوبیستی ئندامانی ئنجوومن
خرای سندیكا میساقی شرەفی پۆژەی ھروەھا دانرا، بۆ چارەسری گونجاویان و تاوتوكران

روو.
لقی سلمانی و ئندامانی سكرتر لگڵ نقیب جگری كریم مستفا ساح ھمان مبست بۆ

كۆبووە.
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ژر ل كۆڕكی ،(٢٠١٠/١/١٦) رۆژی رۆژنامنووســـانی كوردســـتان، لقـــی بغدای ســـندیكای
سازكرد. ھرمدا) دەرەوەی ل كوردستانی رۆژنامگریی (واقیعی ناوونیشانی

رۆژنامنووسان ئامادەبوون. رچاو لب كۆڕەكدا ژمارەیكی ل
ئامادەبووان بۆ كۆڕەكی بستنی ئامانجی لق، ســـكرتری فیلی علی كۆڕەكدا ل دەســـتپكی
كـــردەوە كوا ســـندیكای خســـتڕوو، جختـــی گرفتكانـــی لقكـــی روونكـــردەوە و كشـــ و
ھوی و دای رۆژنامنووسان ھموو خزمتی ل و مووانھ مای كوردستان رۆژنامنووسانی

دەدات. داواكارییكانیان ھناندی بۆ جیدی
داواكاری كرد و پشكش راگیاندن، باســـكی كۆلژی مامۆســـتا ل قوتبی حیدەر دواتر بڕز

بت. كارا بغدا پتر ك لقی بوو، ئوەش
چارەسركردنی بۆ پشنیاری جۆراوجۆر ھروەھا روو، خران شندین كچ كۆڕەكشدا میانی ل

تاوتوكران. گرفتكان

كوردستانی رۆژنامگریی بارەی ل كۆڕك

لـــ داكۆكیكـــردن  لژنـــی 
لـــ ،ینـــم رۆژنامنووســـانی
رۆژی لـــ عنـــكاوە، شـــارۆچكی
لبـــارەی كۆڕكـــی  (٢٠١٠/١/٢٣)

ئخالقی رۆژنامگریی سازكرد.
،ژنل ئندامـــی بابـــا خاتـــوو لیدیا
و كـــرد موحازەرەیكـــی پشـــكش
ل برچاو ژمارەیكی لـــ كۆڕەكـــدا
ئامادەبوون. ینم رۆژنامنووسانی

دەقـــی كۆڕەكـــدا لـــ ھروەھـــا 
فیدراســـیۆنی شـــرەفی میســـاقی 

رەشنووســـی میســـاقی دواتر كرا، و خوندنوەی بۆ كرا دابـــش نودەوتـــی رۆژنامنووســـان
كرا. لبارەیوە گفتوگۆ و خوندرایوە رۆژنامگریی شرەفی

روو. خران جیا جیا پشنیاری و كرا ئاوگۆڕ بیروڕا چندین كۆڕەكدا میانی ل

عنكاوە ل كۆڕك
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ســـر (٦٤) ســـاڵ بـــ تپڕبوونـــی بـــ بۆنـــی
لقی مھاباد، لـــ كوردســـتان كۆماری دامزراندنی
(٢٤ ـ ٢٠١٠/١/٢٦)، رۆژانـــی لـــ دھۆكی ســـندیكا
كۆمار بوكراوەكانـــی بـــ تایبـــت پشـــانگایكی
دھۆكدا  ســـلمان) لـــ شـــاری (شـــھید لـــ ھۆـــی

ركخست.
لگڵ ردەمس ئو بوكراوەی (٣٠) شانگاكپ
ســـركردەكانی كۆمار فۆتۆگرافی چندین ونـــی

لخۆگرتبوو.
پشـــانگایدا لم كســـایتی ھروەھـــا چندیـــن
قـــازی محمد پشـــوا كوڕی قازی علی :وانـــل
ل ك نمـــر بارزانی ھاوڕیانـــی لـــ و ژمارەیـــك
بانگھشـــت بشـــداربوون، كۆمـــاردا دامزراندنـــی

كرابوون.

داكۆكیكردن لژنی و ھولر لقی ھاوبشی كۆبوونوەیكی
یینم رۆژنامنووسانی ل

كۆماری بوكراوەكانی سبارەت پشانگایك لقی دھۆك: ل
دەخات رك كوردستان

ئندامانی ،(٢٠١٠/١/٢٥) رۆژی ل
گــڵ ــ ل ئــنــجــوومــنــی ســنــدیــكــا
لژنی و ھولر  لقی ئندامانی 
رۆژنامنووسانی ل داكۆكیكردن
لدەستپكی ــوە، ــوون ــۆب ك  ینم
ــی ــب ــی ــق ن كــــــۆبــــــوونــــــوەكــــــدا،
خست تیشكی ــووســان ــن ــام رۆژن
بردەم ئاستنگكانی و گرفت سر
رۆژنامنووسانی ھولری لژنی
پشنیارانی ھروەھا ئو و یینم
كژنل كاراكردنی بۆ پویستن ك

خستڕوو. لم بارەیوە راوبۆچوونكانیان ئامادەبووان دواتر خران روو، لداھاتوودا
داھاتووشدا ل و بكرت  تواو  كژنل پكھاتی ھفتدا، یك  لماوەی بیاردرا  ھروەھا
بۆ رۆژناموانییكانیان و چاالكیی كار سندیكا لقی ھولری لگڵ ھماھنگی و بھاوكاری

بدەن. میین ئنجام رۆژنامنووسانی پیشیی برزكردنوەی ئاستی
رۆژنامنووسانی شرەفی بننامی رەشنووسی ل باس كۆبوونوەكدا دیكی توەركی ل
رۆژنامنووسان بردەم و خراوەت ئامادەكراوە سندیكا لالین وەك پرۆژەیك كرا، ك كوردستان
رۆژنامگریی لرۆژی دواجار پسندكردنی و بۆ دەومندكردن ھرم راگیاندنی كناكانی و

كوردیدا.



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 ژمارە 228

چاالكییكان

ڕۆژنامنووســـان،  ســـندیكای گرمیانـــی نووســـینگی بسرپرشـــتی   ٢٠١٠/١/٢٦ رۆژی
كرد ڕزگاری لناحیی مزاری شـــھیدانیان ســـردانی ڕۆژنامنووســـان، ل ژمارەیكی برچاو
لو دانا و شـــھیدان مزاری كیمیایوە لســـر لســـدارەدانی علی بۆنی ب و تاج گوینیان
مال و داوودی شـــوان و فوزی ســـامان د. و ئنفالكراوەكان كســـوكاری نونری مراســـیمدا

پشكشكرد. وتاریان گرمیانی تحسین

كوردســـتان  ڕۆژنامنووســـانی ســـندیكای ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ نووســـینگی گرمیانـــی ڕۆژی
ل ھاوچرخ تـــالری ھۆی ل ســـندیكا ئنجوومنی بـــ ئامادەبوونـــی شـــوان داوودی ئندامـــی
یاسای بۆ ڕۆژناموانی و ڕاڤكردنك (ئخالقی ناوونیشانی ژر ل ڕۆژناموانی كالر،خوولكی
سرەتا كژی خوولبوزی واند. سامان ف تیایدا بڕز و سازكرد كوردی) ڕۆژنامگری نوی
و كی چگفتوگۆی ئامادەبووانـــدا لگڵ پاشـــتر ڕوونكردەوە و ڕۆژناموانـــی چمكـــی ئخالقـــی
كوردستان ھرمی نووسی لڕۆژنام كاری یاســـای بندەكانی و گشت مادە ســـبارەت فراوانی

كرد.
 ل ك بشـــداربوون م و نر رەگزی ھردوو ل (٥٥ ) رۆژنامنووس نزیكی خوولـــدا لـــم

ھاتبوون. ڕزگارییوە و دەربندیخان و خانقین و كفری و كالر

رۆژنامنووسی خوولكی و گرمیان نووسینگی

گرمیان ڕۆژنامنووسانی كیمیاییوە، علی سدارەدانی ل ببۆنی
كرد مزاری شھیدانیان سردانی
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علی سكرتری  محمد حامید ھولر لشاری ھۆی چوارچرا ٢٦ و ٢٠١٠/١/٢٧ ل رۆژانی
یكمیان كرد، فراوان لدوو ســـیمیناری كوردستان، بشداری رۆژنامنووسانی ســـندیكای
و زانیاری سنتری لالین بوو، ھبژاردن) بانگشـــی (ســـتراتیجیتی ناوونیشـــانی لژر
شـــبانگ وای ئاماژەكردن بتیۆرەكانی تیایدا ســـازكرابوو، ك ســـتراتیجییوە توژینوەی
ھبژاردندا ھمتكانی یاندن لراگ دەزگاكانی ئركی گفتوگۆ لسر تسلی ترو ب كردن،

كرا..
داوای ل و كـــرد بشـــداری موداخلیك چند بـــ ســـندیكا لو ســـیمینارەدا ســـكرتری
و بنما و كۆمیسیۆن و رنماییكانی یاسای رۆژنامگریی چوارچوەی ل رۆژنامنووســـان
شكاندن ل نخوازراو شوازكی ھموو ل دووربن و كاربكن رۆژنامگریدا پیشی ئاكاری
لگڵ كمام و پیشییوە نیشتمانی برپرســـیاری بگیانی و ناوزڕاندن و و ســـووكایتی

بكن.. كردارەكدا
مافكانی بۆ كوردســـتان لالین (ئنیســـتیتۆی ١/٢٧ رۆژی ك ل ســـیمیناری دووەمیشـــدا
پرۆژە  رەشنووســـی لســـر گفتوگۆكردن و بخوندنـــوە بوو مـــرۆڤ) ســـازكرا و تایبـــت
یاساناس  ئكادیمی و پســـپۆرانی ل برچاو ئلیكترۆنی) ژمارەیكی (رۆژنامگریی یاســـای
و تداكرد بشـــدارییان ئلیكترۆنییـــكان ســـایت برپرســـی ھروەھا و و ئنـــدام پرلمـــان
ل سندیكاش سكرتری كرا، ئلیكترۆنی رۆژنامگریی رەوشی لسر زیندوو گفتوگۆیكی
لیكترۆنی كریی ئگر رۆژنامســـل گفتوگۆ ســـیمینارو ك روونی كردەوە دوو موادخلدا
ئم جۆرە بم ،گرنگ مســـلیكی پكدەھنت راگیاندن لكاری برچاو ئمۆ بشـــكی
زەمین ت، چونكبۆ دابنر یاسایی ناكرت چوارچوەی قۆناغدا كم لم النی رییگرۆژنام
ئو ركخســـتنی وای باشـــتر بۆی نھاتووە. فراھم و یاســـایئ جبجكردنی و میكانیزمی
پرۆژەكی ك بكرتـــوە، جی رۆژنامنووســـیدا شـــرەفی بننامی كارە لـــ چوارچوەی
ســـرنجی و را ب ك كراوە ھمووال ل و داوا ئامادەكراوە ســـندیكاوە ئنجوومنی لالین
رۆژنامنووس ك بـــوەدا ئاماژەی ســـندیكا ســـكرتری ھروەھا بكن. خۆیان دەومندی
و ئاست بھموو و كاریگرە لپرۆسی رۆژنامگرییدا سرەكی رەگزی ك ئوەی لبر
رۆژنامنووسان ئاستی پیشیی پرەپدانی و پگیاندن لسر پویســـت كار جۆرەكانییوە،

..ك نییشت ھموو یاسا بوونی تنیا بكرت، ئگرنا
بھنـــد وەرگیرا ســـكرتری ســـندیكا پشـــنیارەكانی ســـرنج و لكۆتایـــی ســـیمینارەكدا
ســـكرتری و یلســـم ئو لســـر گفتوگۆكردن زیاتر بۆ بت و بیـــاردرا لژنیـــك پك

دەبت. كژنل ئندامی سندیكاش

سكرتری سندیكا
دەكات سیمینار دوو ل بشداری
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دھۆكی سندیكا، لقی ب ســـر ینم رۆژنامنووســـانی ل داكۆكیكردن (٢٠١٠/١/٢٧)، لژنی رۆژی
دكتۆر بۆ جستیی توانای و گشتی تندروســـتی بۆ كراوەی پارزگادا، كۆڕكی ئنجوومنی ل ھۆی

بوون. كۆڕەك ئامادەی ینم رۆژنامنووسانی ل زۆر ژمارەیكی ركخست. سبری ڤیان
ینم رۆژنامنووسانی بۆ خواردنی گونجاو برنامیكی لسر گرنگی جختی ڤیان د. كۆڕەكدا ل

بت. لبار جستییان توانای و تندروستیان كوا دەخوازت ئوە پیشكیان چونك كردەوە،
تاوتوكران. بابتكوە ب پیوەندیدار پشنیاری چندین دواتر

گشتی تندروستی ب سبارەت كۆڕك

ســـندیكای كركووكـــی  لقـــی 
رۆژنامنووسانیكوردستان،رۆژی
(خندان) ھۆـــی (٢٠١٠/١/٢٧)، لـــ
رۆژنامنووســـانی بـــۆ كۆڕكـــی 

ركخست. شارەك
عبدولەحمان بڕز كۆڕەكدا ل
گشـــتی بڕوەبـــری  لیفـــخ
لـــ جماوەرییـــكان یوەندییـــپ
ھبژارنـــدا بـــای  كۆمســـیۆنی
(راگیاندن ناوونیشانی ب باسكی
كـــرد، پشـــكش ھبـــژاردن)..  و 

ل راگیاندن دەزگاكانی چۆنیتی بشـــداربوونی ھبژاردن و چمكـــی ئاماژەی ب ل باســـكدا
دەومند باسكیان و پشنیارەكانیان تبینی دا ئامادەبووان بكۆڕەك كۆتایی ل كرد. ھبژاردندا
قزای قایمقامی ســـردانی كركووك (٢٠١٠/٢/٤) شـــاندكی لقی رۆژی دیكـــوە لالیكی كـــرد.
ب پیوەندیدار چندین بابتی باس ل ھردووال، لنوان دیداركدا ل و كرد كركووكی شـــاری
ك ھبژاردن شار دوای پاككردنوەی ھمتكی كوا رككوتن و ھروەھا كرا رۆژنامگریی

بدەن. ئنجام دەچت، بڕوە (٣/٧) ل

ھبژاردندا ریی لگرۆژنام بارەی رۆی ل كۆڕك
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دەســـت عراق نونرانی ئنجوومنـــی ھبژاردنكانـــی ھمتـــی لچنـــد رۆژی داھاتـــوودا
ھوشیاركردنوەی ل دەبت كاریگریان ڕۆی میدیاكاران و رۆژنامنووسان گومان ب پدەكات،
پچوانوە ب پرۆســـكدا، ل گوڕ و گرم كردنی بشـــداری بۆ ھاندانی دەنگدەران و ھاووتیان
ب زیان زەرەرو پرۆسكدا رووماكردنی ل رۆژنامگریی پیشـــی بنماكانی ب پابند نبوون
رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی دەگینت. گشتی برژەوەندی و دیموكراسی پرۆسی
ب رۆژنامنووسان پابندبوونی پویستی لســـر خۆیدا جختی كۆبوونوەی دوا ل كوردســـتان
نودەوتیرۆژنامنووسان فیدراسیۆنی بننامیشرەفی و كوردستاندا ریلگیاسایرۆژنام
ســـندیكا ئنجوومنی كردەوە. ھبژاردنـــكان ســـربخۆی بای كۆمســـیۆنی و رنماییكانـــی
بڕوەچوونی لپناو بن، پوەرە پیشییكان كوردستان پابندی رۆژنامنووســـانی ك ھیوادارە
چاودریی رۆی دەكین ل رۆژنامنووسان شـــفافدا، ھروەھا داوا پاك و و ھبژاردنكی ئازاد
ب خۆی بگوازنوە راســـتگۆیان وەكو رووداوەكان و ببینن تیانباب و بالینی خۆیان بوپڕی
شـــوەیك ھیچ ب وای ئومدمان ركابرەكان.. لیســـت میدیاكارانی و تایبتیش رۆژنامنووســـان
لم بای گلی كوردستان برژەوەندی شوازی ناشارستانی و بر نبن پنا رۆژنامنووسان
نابن كمترخم رۆژنامنووسانی كوردستان دنیاین ھستیارەدا لبرچاوبگرن، و ناسك قۆناغ

.ردەمیانو س ییانپیش شوەیكی ب ھبژاردن پۆسی گشی نیشاندانی رووی ل
سندیكای ئنجوومنی

كوردستان رۆژنامنووسانی

كاتی ل دەكات كوردستان رۆژنامنووسانی ل داوا سندیكا ئنجومنی
رنماییكان یاساو ب پابندبن ھبژاردنكاندا ھمتی

،٢٠١٠/٢/١٠ ركوتـــی ممشـــ چوار (٦٠١)ی رۆژی ژمـــارەی ل بڕز ھاوتـــی رۆژنامـــی
زانستی  توژینوەی و ندنی باخو وەزیری (بڕزان ناوونیشانی: ژر ل (١٧) الپڕە ل بابتكی
داواكاری  ك تـــدا كوردســـتان) بوكردۆتوە، رۆژنامنووســـانی ســـندیكای حكومتـــی ھرم،
ب ناوبراو، وەزارەتـــی ل كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی ســـندیكای كارای كۆمـــك ئندامانی
رســـھ ل راگیاندن پیمانگاكانی كۆلژ و وەرگرتنیان ل كشـــی مبســـتی چارەســـركردنی

دھۆك. و ھولر و سلمانی پارزگای
سندیكا ئنجوومنی ك رابگینین كوردستان رۆژنامنووسانی سرجم ب دەمانوێ لرەدا
سندیكای رووبڕووی سا چند ك ،یشو كئ چارەســـركردنی ســـرقای (٥) مانگ ماوەی
لپشكی نووسانرۆژنام وەرگرتنی كشـــی ئویش ك دەبتوە، كوردستان رۆژنامنووســـانی
كۆلژەكاندا، و پیمانگا ل رۆژنامنووسی و راگیاندن لبشـــكانی رۆژنامنووسان ســـندیكای
كۆنووسی پی ب با خوندنی وەزارەتی ئنجوومنی سندیكاوە، زۆر لالین پاش ھوكی ك
راگیاندن بشی كورسی ٪١٠ ،(٢٠٠٩-٢٠١٠) سای خوندنی بیاریدا بۆ ٢٠٠٩/٧/١ ل (٧) ژمارە
ســـندیكای رۆژنامنووسانی بۆ پیمانگاكان راگیاندنی بشـــی ٣٠٪ ل كورســـی و لكۆلژەكان

بت. كوردستان
ســـكرتری و رۆژنامنووســـان نقیبی جار چندین بیـــارە ئم بـــ مبســـتی جبجكردنـــی

رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی ل روونكردنوەیك
كوردستانوە..
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وەزیری پشـــوو و وەزیری بڕـــزان ئنجوومن، ســـردانی لـــ ئندامانی ســـندیكا و ھنـــدێ
ناوەندی ل كـــردووە، بڕزەكانیان لپرســـراوە و زانســـتی توژینوەی و با ئســـتای خوندنی
و ناوەند و راگر لگڵ تلفۆنوە دەیان جاریش لرگای ب پیمانگاكاندا، و كۆلـــژ و وەرگرتـــن
دواجاریش كردووە، لو بارەیوە قسیان پیمانگاكان و و كۆلژ راگیاندن بشـــكانی ســـرۆك
چ و چ لپیمانگاكان رۆژنامنووســـییان ھبـــوو، خوندنی ئارەزووی ك ســـرجم ئـــو ناوانی
و  با خوندنی وەزارەتـــی ب ٢٠٠٩/١٠/٢٧ پشـــكش ل رەســـمی بنووســـراوی لـــ كۆلژەكان،
قوتابی/ (٥) تنھا پاشتر ك كرا، زانكۆكان سرۆكایتی و قوتابیان وەرگرتنی ناوەندی فرمانگی
زانكۆی ل خوندكار قوتابی/ (٢) سحددین/ ھولر، لزانكۆی راگیاندن بشـــی ل خوندكار،
وەرگیراون، قوتابی (٢) ھولریـــش تكنیكی پیمانگای راگیاندنی لبشـــی ســـلمانی وەرگیران،
لپیمانگای بم وەرگیراون، قوتابی (٢) سلمانیش تكنیكی پیمانگای بشی ل شوە بھمان
ھشتا ناوبراو پیمانگای ســـرۆكایتی پیوەندی، و ســـردان دەیان ســـرەڕای تكنیكی دھۆك،
بشـــكانی دەرچووی ســـندیكا پاوراوانی ك ئوەی ب پاســـاوی وەرنگرتووە، ھیچ كســـكی
بۆ نقیبی رۆژنامنووســـان لســـردانی خۆی كاتی ك پیشســـازین، و بازرگانـــی و كشـــتوكاڵ
جالل جوان بڕز ئامادەبوونی ب ،با خوندنی عالئددین وەزیـــری دالوەر دكتۆر بڕـــز الی
رەزامندیدا دالوەر، دكتۆر بڕز قوتابیان، وەرگرتنی ناوەندی فرمانگی بڕوەبری شـــریف
ل قوتابیشی یك دھۆك پیمانگای ئمۆش سرۆكایتی تاكو بم ،رجم ئو البردنی لسر

وەرنگرتووە. سندیكا، پاوراوانی
بۆ وەرگرتن رســـای ب ســـرجم با خوندنی وەزارەتی ك ھیوادارە ســـندیكا ئنجوومنی
ب بچتوە، كوردســـتاندا كۆلژنكانی و پیمانـــگا لـــ رۆژنامنووســـی و بشـــكانی راگیاندن
ھزار (٤٠٠٠) ئستا لكۆی تاكو ك كوردســـتان، رۆژنامنووسانی كردنی ب پیشیی مبســـتی
بۆی كۆلژانن، و پیمانگا ئو دەرچووی كم زۆر رژەیكی سندیكا، ئندامی رۆژنامنووسی
لگڵ ب ھماھنگی با خوندنی وەزارەتی دەكات پویست ،ورەیگ شك ئم چارەسركردنی
ب لپناو دابژێ، زانســـتییان و تۆكم برنامیكی رۆژنامنووســـانی كوردستان، ســـندیكای
و زانستی زدەگورەی ئرككی ئمشـــیان ك كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی ئكادیمی كردنی
دەبتوە، كوردستان كۆمگای رووبڕووی ی كشانك ئو زۆری زۆربی چونك ،نیشتمانیی
دەرچووی بـــوون، بم دروســـت رۆژنامنووس زۆر ژمارەیكی ك لوە ســـرچاوەی گرتووە
و پشـــكوتوو وتانی سیســـتمی پچوانی ئمشـــیان ك نین، راگیاندن پیمانگا و كۆلژی

.دیموكرات
ئو پاڵ دەخات خۆی دەنگی كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی لكۆتاییشدا
لپناوی رۆژنامنووسانی كوردستانن، ســـندیكای كارای ك ئندامی كۆم رۆژنامنووســـی
لزانكۆی  چـــۆن ھروەكو ســـلمانی ٢٠٠٩-٢٠١٠ لـــ زانكۆی خوندنـــی ســـای بۆ وەرگرتنیـــان

كراوە. چارەسر باش بڕژەیكی سحددین

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/٢/١٠
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چاالكییكانی، چوارچوەی ل
ســنــدیــكــا، ــی كـــركـــووكـــی ــق ل
(٢٠١٠/٢/١١) رۆژی ــــ ل
لگڵ فراوانی كۆبوونوەیكی
بارەگای ل راگیاندن دەزگاكانی

كرد. ساز لق
كۆبوونوەكدا سرەتای ل
ل لق، سكرتری فاتیح لتیف
ھمتی ل باسی  گووتیكیدا 
دەست (٢/١٢) ل ك ھبژاردن
ك كرد و داواشی كرد پدەكات،

دوای بدەن. ھان ھبژاردندا ل پرۆسی بۆ بشداریكردن خك و دووركونوە زبر زمانی ل
روو. خست پشنیارەكانیان تبینی و ئامادەبووان ،كگوت

جاری بۆ (٢٠١٠/٢/٧) ل شارەك سیاسییكانی قوارە لگڵ كركووك لقی دیكوە لالیكی
ركوپكی ب (٣/٧) رۆژی ھبژاردنی ئوەی لسر بوون كۆك و ھموو الیك دووەم كۆبووەوە

بچت. بڕوە شارستانی شوەیكی ب و

شاری ل سندیكا بارەگای ل رۆژنامنووسانی كوردستان، نقیبی عونی فرھاد ،(٢/١١) رۆژی
سكرتری لگڵ ھولردا،
و ــكــا ــدی ســن ــقــی دھـــۆكـــی ل

ئندامانی لق كۆبووەوە.
ــــــــــ دەســـــتـــــپــــــــــكـــــی ل
نقیبی ـــوەكـــدا، كـــۆبـــوون
لــبــارەی رۆژنــامــنــووســان
ھمتی ل سندیكا رۆــی
ئنجوومنی ھــــبــژاردنــی
و دوا عـــیـــراق ــی ــران ــن ــو ن
باش بڕوەچوونی ل جختی
كردەوە. ھبژاردن كرداری
تــوەرــكــی ــ ھـــروەھـــا ل
سندیكای برنامی دیكدا

ڕوو. خرای كوردی رۆژنامگریی سای (١١٢) یادی بۆنی ب گان ئاھنگ چۆنیتی بۆ
چاالكییان ئم كاراكردنی بۆ برنامیكیش ل باس و ھسنگنران دھۆكیش لقی چاالكییكانی پاشان

كرا.

دھۆك لقی لگڵ دیدارك

كركووك لقی
ركدەخات ھبژاردن سبارەت كۆبوونوە دوو
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بۆ كۆڕكی ئاكرێ ل رۆشنبیری ھاوكاری ســـنتری ب ســـندیكا (٢/١١) لقی مووســـی رۆژی
ركخست. رەشنووسی میساقی شرەفی رۆژنامگریی تاوتوكردنی

یاســـای ماددەكانی دەبرد، گرنگترین بڕوەی ئاكرەیی رۆژنامنووس محمد ك لـــم كۆڕەدا
كرا. رۆژنامگریی شرەفی لبارەی میساقی دواتر گفتوگۆ خوندرانوە، رۆژنامگریی

لالین میســـاق ئم كردنی دەومند بۆ كـــ دت، كۆڕان ئم چوارچـــوەی ل ئـــم كـــۆڕەش
دەخرن. رك كوردستانوە رۆژنامنووسانی

دەخات رك كۆڕك مووس لقی

سۆران كۆبۆوە نووسینگی لگڵ نقیبی رۆژنامنووسان
نقیبی  عونی فرھاد ھولر ل شــــاری ٢٠١٠/٢/١٥ ل بارەگای ســــندیكا رۆژی ســــرلبیانی
ئنجوومن ئندامانی جمال حوسن موراد، ئكد ب ئامادەبوونی كوردستان رۆژنامنووســــانی

كۆبۆوە. سۆران نووسینگی ئندامانی و سكرتر لگڵ
بۆ ئنجوومنی ئامادەكارییكانی و پالن و رنامب باســــی ل رۆژنامنووســــان ســــرەتا نقیبی
بۆ سیمینیار و كۆڕ چندین ل جگ ك كوردی كرد، رۆژنامگری رۆژی ١١٢سای یادكردنوەی
وەكیادكردن موكریانی)، حوزنی حوسن و نمر محموودی (شخ ل ل گیانی ھریك رزگرتن
كار كۆبوونوەكدا، توەركی دیكی ل وەدەچڕب شــــاری رەواندز و نجاســــ ل ئشــــكوتی
كاراكردنی بۆ گونجاویش پالنی و رنامب و ھســــنگندرا ســــۆران نووســــینگی و چاالكییكانی
وەرگیرا. راسپاردەی پویست بیار و چندین بارەیوە لم ئایندەدا دانرا، سۆران ل نووسینگی

لقی لكتگیشتن) دروشـــمی (كۆڕبندی ژر ل چوارچرا ٢/١٥ ل ھۆی رۆژی ســـرلبیانی
بۆ ھولر تلفزیۆنكانی كۆڕكی لگأل رۆژنامنووسانی كوردستان، ســـندیكای ھولری

دەكات ساز كۆڕبندكی لكتگیشتن ھولر لقی
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كۆلژی خوندكارانی بۆ خوولكی كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی ســـندیكای لقی كركووكی
رۆژنامگریی چاوپكوتنی و رپۆرتاژ ئامادەكردنی چۆنیتی لبارەی كوردی، بشی پروەردە/

ركخست.
رزلنانیان بوانامی رۆژی (٢٠١٠/٢/١٦) و بشداربوون خوولكدا ل (٢٥) خوندكار نزیكی

دابشكرا. بسر كركووك) پروەردەی (كۆلژی ل

رۆژنامگریی خولكی و كركووك لقی

ب میدیاكاندا و سندیكا لنوان و لكتگیشتن پیوەندییكان پرەپدانی و ھماھنگی زیاتر
ركخست. علی محمد حامد سندیكا سكرتری ئامادەبوونی

ل باس دواتر كرد، پشـــكش ھاتنی بخر وتی لق ســـكرتری حمدەمین ســـرەتا ئازاد
ھندرن كی دانیشتندیك بشكی كرا. ل میدیاكان سندیكا و لقی ھولری نوان پیوەندی
ند ئـــو گرفتانی و ئندامتی بابتـــی ســـر خســـت تیشـــكی ھولر ئحمـــد ئندامی لقی
كۆبونوەكدا یكمی بشـــی ل ھر وەمدانوەیان. فۆرم و وەرگرتنی لكاتی لـــق بـــردەم
خست ئندامان ئابوونی و ب دارایی سبارەت چند خاكی لق ئندامی عبدولكریم سمكۆ
شـــڕەفی بننامی تاوتوكردنی ب بوو تایبت ك دانیشـــتنكدا دووەمی روو، ل بشـــی
دواتر لـــق خوندرایوە ئندامی محمد ســـرەتا لالین كـــننامب دەقـــی رۆژنامنووســـان

كرا. لسر قسوباسی سعاتك ل زیاتر ماوەی بۆ ئامادەبووانوە لالین
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ئامادەبوونا ب و كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق پشـــخریا ب دەســـت
روونشتنكا (٢/١٨) رۆژا دھۆك ل ھاندنراگ دەزگھن گشت ژ رۆژنامڤانان " ٥٠" نزیكی
باخچ ل عیراقـــ دا ین گشـــتی ھلبژارتنن دپرووســـا رۆژنامڤانان كـــری ل دور رۆلـــڤ

بالڤكرن. دوو توەران ھاتبو و روونشتن ل سر ھات گران ندیكایس
راگھاند " تاھر "ئیسماعیل كوردستان سندیكا رۆژنامنڤیســـن ی دھۆك لق ســـكرترێ
 رپرسب " "سربســـت مستفا ژالی بابت دا دوو توەران ھردوو روونشـــتن و كو دڤ
عیراق ھلبژارتنان ل سربخوویا یا كومسیونا بلندا دھۆك ئۆفیسا ل نانراھ مشق و پشكا

كرن. پشكش ھاتن ڤ " عبدولعزیز "رەشید رۆژنامڤان و
ن نوكمسیســـت ســـر ند روونكرن داندا چ كوەرێ ئدت كو ژی ھمـــان ژدەر گوت
وفراكسیونن وكیان والینن وبربژران دەنگدەر بۆ وێ رنماین و دچیت سر ل كومسیوون
دەنگدان گونجاین وجھـــن رێ كـــو دا وئاماژە شـــرۆڤكرن ھاتن دا پشـــكدار دھلبژارتنـــان

برچاڤكرن. ھاتن دەنگدان وستگھن و بنگه وقستكرنا
روونشتن دا ڤ توەرێ دوەمین د كو سندیكای گوت ی دھۆك لق سكرترێ ھر وەسا
وچاالك كارا پشكداریكا گرنگیا حسب گشتی وەكش ب عبدولعزیز رەشید رۆژنامڤان
خستنئ وتیشك كر دھلبژارتنان دا ھاندنراگ ودەزگھن و رۆژنامڤان مدیاكار وبالینا
نخاسم كرن ھات دا ودیموكراتی گرنگ پروســـا وان دڤ برھڤكاریا دروســـتا ســـر گرنگیا

ڤگرن. پرووس ڤ الینن ھموو كو وجور جورا راپورتن وئامادەكرنا كاری بالڤكرنا

گران ھات ھلبژارتنان دور ل روونشتنكا دھۆك ل
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خوولكی  كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای شمس) بھاوكاری ٢٠١٠/٢/٢٤ (تۆڕی رۆژی
بوو  تایبت ك كردەوە، رۆژنامنووسان سندیكای ل ئندام ١٨ رۆژنامنووســـی دوو رۆژی بۆ

ھبژاردندا.. لپرۆسی رۆژنامنووس ئركی و رۆڵ ب

 لـــ  ٢٠١٠/٢/٢٤ رۆژی
ئنجوومنـــی بـــارەگای
ھولر لشاری  سندیكا 
علـــی محمـــد حامیـــد 
ســـندیكا، ســـكرتری
ئكـــد بـــ ئامادەبوونـــی
حوســـن جمال مـــوراد،
ئنجوومـــن، ئندامانـــی
بڕـــز لـــ پشـــوازیكرد
رەھبـــری كامـــران د. 
كۆمپانیـــای ســـرۆكی
لـــ و شـــارەزا پارســـیان
رۆژنامنووســـی بـــواری

وەرزشـــی رۆژنامنووســـانی لژنی ئندامانی ل ژمارەیك و ســـكرتر وەرزشـــی ك بیاوەری
سردانی سندیكای كردبوو.

رۆژنامنووسانی و بگشتی رۆژنامنووسان ئاستی برزكردنوەی چۆنیتی ل باس دیداركدا ل
خووڵ كردنوەی و بۆ ھماھنگی ھاوڕابوون ھردووال بارەیوە لم كرا، تایبتی ب وەرزشـــی
شـــارەزایانی بواری و مامۆســـتا لســـر دەســـتی لداھاتوودا و وۆرك شـــۆپی رۆژنامنووســـی

وەرزشی. رۆژنامنووسی

كرد پارسیان كۆمپانیای لسرۆكی پشوازی سندیكا سكرتری

دەكاتوە خوولك شمس) (تۆڕی سندیكا بھاوكاری
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دەستی  ھولر ل (السفیر) لئوت ٢/٢٤ لھۆی رۆژی لبیانی (١٠)ی ســـر ســـعات كخوول
پكرد.

تیایدا پشكشكرد، سندیكا وتیكی ســـكرتری علی محمد حامید ل ســـرەتای خوولكدا
لھۆشیاركردنوەی دا و رۆژنامنووسان راگیاندن و رۆی ھبژاردن پرۆسی بگرنگی ئاماژەی
بنماكانی ســـر خســـت تیشـــكی ھروەھا و ھبژاردن پرۆســـی دەنگـــدەران و چاودریكردنی

باوە. كۆمیسیۆنی رنماییكانی یاسا و ندبوون بپاب و ھبژاردن بانگشی
باســـی  تیایدا كرد، وتیكی پشـــكش (شـــمس) ل ھولر برپرســـی تۆڕی چتۆ ھۆگر دواتر
و ســـندیكا چاالكییكانـــی بھماھنگی لگڵ و كارو و خووالنـــلـــ ئامانجـــی ركخراوەكـــی

كرد. ركخراوەكاندا
پكرد.. خوولك دەستی بگكانی بژانوە ن وانالیل ئینجا

نووسینگكانی و لق لتكای كرد خوولكیان بشداری ك رۆژنامنووسانی ئو باس شیاوی
پشكشی سیمینار كۆڕ و ب كوتووە دەستیان زانیارییانی ئو یاریشھاتبوون، ب سندیكاوە

بكن.. دیكی رۆژنامنووسانی

ھواـــی كۆچـــی كوردســـتان رۆژنامنووســـانی ســـندیكای زۆرەوە بـــ داخ و پژارەیكـــی
تابانی  فایق كوردســـتان) محمـــد (نووســـینگی ئلجزیرە ئاســـمانی كنای پیامنری دوایی
گیانی (٢/٢٥) رۆژی رگای (كالر- كفـــری) لســـر دتزن كارەســـاتكی ب ك رۆژنامنووس،

رادەگینت. دا. لدەست
دەكین. ھاوڕیانی و خوالخۆشبوو كسوكاری ل سرەخۆشی

بكات. شاد برینی بھشتی ب گورە خوای
راجعون إلی وإنا لله إنا

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/٢/٢٦

رۆژنامنووس تابانی فایق محمد دوایی كۆچی

بووین ھیوادار ك دەستیپكردوە، كوردستان ل كڕۆژ چند ھبژاردن بانگشـــی ل كاتكدا
شك بانگالی ھموو و بكات ھبژاردن پرۆسی ب خزمت و بچت بڕوە ئارامی و ھمنی ب
بوكردنوەی و پخـــش ئركی ڕاگیاندنیش كناكانـــی بكن، نونراكانیان و بـــۆ لیســـتكان

بت. پرۆسكدا ل خزمت ھمووی ك ئستۆ ك بگرنوەیش ب ھواكان
و چندین پشـــلكاری ھبژاردندا، بانگشـــی ھمتی رابردووی لـــ ماوەی بـــم بداخوە
روویداوە، ڕۆژنامنووســـان برامبر كامرا، لســـندنی و ئازاردان و لدان حاتی توندوتیژی و
ل لیژنی داكۆكی رۆژنامنووســـان و ســـندیكای تایبتی ب ھمووالیك نیگرانی بۆت مایی

ڕۆژنامنووسان. ڕۆژنامنووسی و مافی ئازادی
(٣٥) ســـای (٢٠٠٧) ژمارە یاســـای پی ب خوازیارین رامانگیاندبوو، پشـــتر وەكو ل كاتكدا
دەدات ڕۆژنامنووســـان رگا ك بكرت، ڕۆژنامنووســـان لگڵ مام یاســـای ڕۆژنامگری
بۆ رووماكردنی چاالكی بانگشـــی ھبژاردن ھمتی و خۆپیشـــاندان و كۆبوونوە و ل كۆر

و ڕۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لژنی ل ڕاگیاندراوك
ڕۆژنامنووسان مافی
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زانیاری وەرگرتنی ل ڕۆژنامنووســـان ب دەدات رگا یاســـای ئو ھر كاتدا ھمان ل ئامادەبن،
. بكرت برامبر تیژیان و توند و لبكرت رگریان ناب و بھرەمندبن

پشلیكاری و تیژی توندو حاتی (١١) نزیكی رابردوودا ماوەی چند ڕۆژی ل بداخوە بم
ھاتووە. ناویان ل خوارەوە ك ڕۆژنامنووسان روویداوە برامبر

سرەڕای سندیكا، ل ڕۆژنامنووسان مافی ڕۆژنامنووسی و ئازادی ل داكۆكی لژنی بۆی
رز ھرم، حكومتی دامودەزگاكانی پۆلیس و ھزەكانی دەكات ل داوا ،كاران ئو كردنی ئیدان
مامیان تندروست ب شوەیكی و بگرن و ڕۆژنامنووسان كاری ڕۆژنامنووســـی ل یاســـاو
ئوەش ســـركوتوو ھبژاردنكی و ئارام و پناو ڕاگیاندنكی تندروســـت لـــ لگـــدا بكن،
تۆمار پنجمینی لیژنكماندا ل ڕاپۆرتی شـــلكاریانپ و تیژی و توند ئو ھموو ك ڕادەگنین

بودەكرتوە. و دەكرت
چوون ب ڕگا نادات كوردســـتان ســـرۆكایتی پرلمانی دیكوە ماوەی چند ڕۆژە لالیكی
دانیشـــتنكانی رووماكردنی بمبســـتی پرلمان، ھۆی ناو ژوورەوەی ڕۆژنامنووســـان بـــۆ

نیگرانی ڕۆژنامنووسان. و نارەزایی درووستبوونی ش بۆتمئ پرلمان
بۆ نگرت ڕۆژنامنووســـان ل ڕگا پرلمانی كوردســـتان ســـرۆكایتی ل بۆیـــ داواكارین
ك رییگڕۆژنام یاســـای دژی چونك كۆبونـــوەكان، رووماكردنی و بدەســـتھنانی زانیـــاری
.مانی كوردستانرلپ پیەوی ناوخۆی (٩)ی مادەی دژی داوەو لسر دەنگی خۆی پرلمان
خای مادەی حوتمی لـــ ڕۆژنامنووس ئیمتیازەكانی و ماف چوارەمـــی بشـــی ل ل كاتكدا
و كۆنگرە لـــ ئامادەبوونی (ڕۆژنامنـــووس مافی كـــ ڕۆژنامگـــری ھاتووە چوارەمـــی یاســـای

(یھ گشتیكاندا چاالكیی
و میدیادا لبـــردەم ئازادی دەزانین ب ڕگری و پرلمانین ھوســـتی ئو دژی مـــئ بۆیـــ

بكرت. ھاوكاریان نگیرت و ڕۆژنامنووسان ل گر چیتر خوازیارین
رابردوو:  ڕۆژی چند  رووداوەكانی

ل عمر) ڕەنجدەر و نامیق (بیار دەكرت سر ڕۆژنامنووسان ھرش ١. ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٤)
.(KNN) كنای

شـــاری ل (KNN) یناك تلفزیۆنی تیمـــی دەكرت ســـر ٢. ئـــوارەی (٢٠١٠/٢/١٤) ھـــرش
كردنیان. پ سووكایتی و كامراكیان شكاندنی و كركووك

ڕۆژنامنووســـانی نقیبی جگـــری ئوتومبلـــی ســـر تــــــرش دەكر٣. ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٦)ھ
سلمانی. ل كریم) ساح (مستفا كوردستان

ڕۆژنامی  مجید) لـــ ڕۆژنامنووس (ســـامان دەكرت ســـر ٤. شـــوی (٢٠١٠/٢/١٦) ھـــرش
ڕۆژنامنووسان. سندیكای و ناسنامی كامراكیی لسندنی و ھاووتی

داودی) ئندامی ڕۆژنامنووس (شوان ئوتومبلی سر تدەكر ھرش ٥. شوی (٢٠١٠/٢/١٧)
سلمانی. شاری ل جامكانی شكاندنی و سندیكا ئنجومنی

ڕۆژنامی  ئیبراھیم) لـــ (ئارا ڕۆژنامنـــووس ســـر تـــرش دەكروی (٢٠١٠/٢/١٧) ھ٦. شـــ
و كاستكی. و لسندنی كامرا ھاووتی

(شاسوار سر ڕۆژنامنووسان تدەكر ھرش چند كسكوە لالین ٧. ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٨)
الیتی و جـــام شـــكاندنی و رانی ل (KNN) كنای لـــ انـــور) ونگـــر (كاروان پیامنـــرو (مامـــ

ئوتۆمبیلكی.
ئســـعد) و  (زانیار ڕۆژنامنووســـان ھردوو ســـر تــــــرش دەكر٨. ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٩) ھ

ھولر.  ل كسنزان شارۆچكی ل سپدە كنای د) لحمئ (سیاف
(سۆران ھاووتی پیامنری ڕۆژنامی سر ترش دەكرھ سلمانی ل ٩. شوی (٢٠١٠/٢/٢٠)

لدەسنن. كامراكی ئحمد)و
ھولر  وار) لب (فرەیدون ڕۆژنامنووس مای سر تدەكر ھرش ١٠. ڕۆژی (٢٠١٠/٢/٢٢)

شاعیركدا. لگڵ دیمانیك بوكردنوەی ب ھۆی دەكرت، پ سووكایتی و
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دەدرت لی ھولر، ل باغســـتانی) (داود ســـر تدەكر ھرش چكداركوە چند ١١. لالین
دەكرت. پ سووكایتی و

و ڕۆژنامنووسان ئازادی ل داكۆكی لیژنی
كوردستان ل ڕۆژنامنووسان مافی

٢٠١٠/٢/٢٥
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی ئندامانی ،٢٠١٠/٣/١٥ رۆژی باس شایانی
راگیاند،. دیكی راگیاندراوكی داكۆكیش لژنی و راگیاند پناگیرییان لكارییانشپ ئم دژی

چاالكییكان دەیخونیتوە. و ھواڵ دیكی شونكی ل ك

ئاســـت وپشـــڤبرنا دا ھلبژارتنـــان دپرووســـا ھاندنـــراگ رۆلـــ ب ئارمانجـــا كاراكرنـــا
ی دھۆك لق ب سر مین یا رۆژنامنڤیســـن لیژنا رنامب دووڤ و ل ینم رۆژنامنڤیســـن
ڤكری ل  روونشتنكا ٢٧ – شـــوبات شمبی رۆژا ل ،ڤ كوردستان رۆژنامنڤیســـن ســـندیكا

گران. ھات ندیكایس ی دھۆك لق ل كومبوونان ھۆال
رۆژنامنڤیسن سندیكا ی لق دھۆك ل ینم لیژنا رۆژنامنڤیسن برپرسا عومر عباس ڤیان
 " ٢٠" پتـــری و دھات تـــوەران پك دوو ژ كـــو دا روونشـــتن كـــو دڤ كوردســـتان راگھانـــد
سربخۆیا بلندا كومسیونا یا دھۆك ئۆفیسا ل كار میدیا برھڤببوون تیچدا ینم رۆژنامنڤیسن

گوتن. ن " ھاتنسح "سگڤان لبژارتنان ل عیراقھ
رپرسب دا ھردوو توەران دڤان : وەسا گوت سندیكای ھر ل ینن منڤیسرۆژنام لیژنا
گرنگیا دا ئامـــاژە ســـربخۆیا ھلبژارتنان بلندا كومســـیونا یا دھۆك ئۆفیســـا ل ھاندنھۆبـــا راگ
دەنگدان وســـتگھن و دبنگه ینن منڤیســـرۆژنام تایبت ب و رۆژنامڤانان رۆل خورتكرنا

میدانی. كارێ یا رێ ب رۆلی ڤی كاراكرنا وچوانیا دا
كۆمسیون یا دھۆك ئۆفیسا میدیاكارێ دا روونشتن دتوەرن كو گوت عباس ڤیان وەسا ھر
روودان ونوچین وڤگوھاستنا پیام راســـتگو ی ھاندنراگ كارێ ئنجامدانا گرنگیا حســـب

دا. ھلبژارتنان رۆژا د ودیداران وپیام راپۆرت وچكرنا روودان ژجھ راستوخو كو كر

گران ھات ن دھۆكنڤیسرۆژنام بۆ ھلبژارتنان روونشتنكا ڤكری یا
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برامبر خۆمـــان نیگرانی كـــ كاتكدا ل كوردســـتان رۆژنامنووســـانی ئمـــ ل ســـندیكای
 داوا ل دەردەبین، توركیای كوردی كلچ) ك رۆژنامنووسكی (ئۆزان رۆژنامنووس حوكمدانی
چاو مرۆڤدا مافی و ئازادی رۆژنامنووســـی رۆشـــنایی بنماكانی ل بر دەكین دادگای توركی
لگڵ ھنگاوەكانی توركیا دادگای بیارەی ئو دا راســـتی ل چونك بخشـــنتوە، بو بیارەدا
یك رەواكیدا شو ك گلی كورد رووی ب كرانوە ئاراستی تی توركیا بدەو دواییی ئم
بۆی ببایخوە كـــورد رۆشـــنبیرانی و رۆژنامنووســـان ل زۆر بشـــكی ئمۆ وە، كتناگر
كورد رۆژنامنووســـكی ك وا بیاركی بـــ بگومان دەســـنگنن. ھی ئیجابی دەڕوانـــن و بـــ
نائومدی  دەبت و ب متمانیی دروســـت و بدگومانی بدرت (٢١ ســـاڵ) حوكم بیروڕا لســـر
بیارە ئو ك وای ئومدمـــان بۆی دروســـت دەكات، توركیا دەوتی ھنگاوەكانی لـــ جیدیتـــی

وت) ئازادبكرت.. (ئازادیا رۆژنامی سرنووسری و ھوەشتوە
سندیكای ئنجوومنی

كوردستان رۆژنامنووسانی
٢٠١٠/٢/٢١

تۆڕی  بھاوكاری كوردستان، رۆژنامنووسانی ســــندیكای سۆرانی ٣-٣-٢٠١٠ نووســــینگی رۆژی
ركخست. رۆژنامنووسان بۆ ھبژاردن پرەنســــیپكانی راھنان لبواری سبارەت شــــمس دیداركی
سۆران دەڤری ل جیاجیاكانی راگیاندن ناك پیامنری و ژمارەیك رۆژنامنووس ك دانیشتندا لو
رۆژناموانان ئركی پرەنســــیپكانی ھبژاردن، لبارەی وانیك پشكشــــكردنی وای ئامادەیبوون،
پرۆســــی و شــــوازی بانگشــــی ھبژاردن چاودریكردنی و رووماكردن چۆنیتی و میدیاكاران ل

روونكرایوە. دەنگدان
ئو ئامانجی كوردســــتان لوتیكیدا رۆژنامنووسانی ســــندیكای سۆرانی ســــكرتری نووسینگی
رۆژناموانانی ل داواشــــی و زانی پویســــت ب قۆناخ ئو بۆ رۆژناموانان خودی دیــــدارەی لنــــوان
كۆمســــیۆنی رنماییكانی و رۆژناموانی ئخالقی ب پابندبن و بكن مام ییانپیشــــ ناوچك كرد،

ھبژاردن. بای
و دیموكراســــی لبواری ك ركخراوەكیــــان وای ناســــاندنی شــــمس، دواتریــــش نونــــری تۆڕی
رۆژنامنووسان سوودمندبت. بۆ دیدارە ئو خواست ھیواشی كاردەكات، چاودریكردنی ھبژاردن
ئركی ) لوانش ب میدیاو ھبژاردن دەنواند، س توەری پیوەست ل پشكشكراو خۆی بابتی

ھبژاردن).  دوای و ھبژاردن رۆژی و ھبژاردن بانگشی قۆناغی ل رۆژناموان
قۆناغی  ل و كاربكن یانپیشــــ زانی رۆژناموانانی عومر) ب ئركی ئیرۆن )دیدارەكــــ راھنــــری
رۆژی وە. لبگوازنــــ وەك خۆیان رووداوەكان و بپارــــزن خۆیــــان بانگشــــی ھبژاردنــــدا بالینــــی
نایاساییكان كارە و ساختكاری و ئاگاداری بكن ناوەندەكانی دەنگدان چاودری وردی ب ھبژاردنیش

بن.
ھاووتیان ب تازە گیاندنی زانیاری و براییكان نجامئ ل ئاشكراكردنی میدیا مامی ل باسیشی
لكاتی ســــركوتووەكان كاندیدە كــــ بنانی ئــــو بیرھنانــــوەی و كــــرد. ھروەھــــا بدواداچــــوون
كران. لالین دەستنیشان پیامنران ئركی وەك داون، ھاووتیانیان ب ھبژاردن بانگشی ھمتی

كرا. كتباب تروتسل لسر دیدارەك گفتوگۆیكی بشداربووانی

بڕووەچوو ھبژاردن پرسی میدیاو ئركی لبارەی دیدارك سۆران ل

حوكمدانی بۆ خۆی نیگرانی كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
رادەگینت توركیا ل كورد رۆژنامنووسكی
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مدەنی گۆمكای بونیادنانی گرنگی و سرەكی مرجكی راگیاندن ئازادی ئاشكرای ھروەك
و مافكانی مرۆڤ سرجم لگڵ راگیاندن ئازادی كردنی دیموكراســـیی، پشـــیكردنی و پیادە

.ناكۆك نودەوتی یاسای
بریتانیادا ل ھبژاردنكان سربخۆی بای كۆمسیۆنی نووسینگی رانییی نیگكج ئوەی
كرد دروست كورد رۆژنامنووسانی بۆ كشـــی و ئاســـتنگ چندین دان دەنگ رۆژی ل یكم
یشتتا گ ،كاننماییر سرجم دژ ب ئوان ئو ھوستی ك كردنوەیان سرەڕای ئاگاداری
كوردســـات و زاگرۆس ئن و ئن و كی نورۆز و تی ڤی كوردســـتان پیامنرانی ك رادەیك
كۆمســـیۆن نووســـینگی ل دەبوای یكك بكو بدەن، كارەكانیان ئنجام نیان دەتوانی ئازادان
و نووســـینگ برپرســـی ھۆشـــداریمان دای دووبارە مئ بۆی ،بووای رانیامنپ یـــاوەری ئـــو
ســـرجم چونك نیی یاســـایی ئوان رەفتارەی ئو ھیچ شـــوەیك ب ك برپرســـی راگیاندن

نداوە. الیان ل یاسا شوازك ب ھیچ و ییوتیان پیشسوكھ كار و رۆژنامنووسان
سعات ســـ ماوەی بۆ چاوەرێ كردن دوای نیتوانی تا ڤی كوردســـتان تی پیامنری تنانت
دوای ماوەیك بۆ رانیامنپ ئو ســـرجم كامیرای زەوت كردنی ل دەنگدان، جگ بت شـــونی

بدرتوە. ب دەسكاری كرد كامیراكانیان داوامان ئوەی
تنیا ل ھستكی شوفنی و دژایتی دا ئنجامی كورد ی كۆمسیۆن دژ بوتس و كھ ئو

.بۆ نیی تری ھیچ بۆ چوونكی نبت كردنی كورد
كورد رۆژنامنووســـانی ب دەرھق یاســـایی نا و شارســـتانی نا كردەوە ئم ب تووندی ئو
رۆژنامنووسانی كورد بوردن لداوای ل دەكین ل كۆمسیۆن و داوا دەكین محكوم ریسوا و

بكات.
دەرەوەی پیوەندییكانی نووسینگی
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان

 ٢٠١٠/٣/٨

رۆژنامنووسان سندیكای دەرەوەی پیوەندییكانی نووسینگی
سربخۆی بای رەفتاری نووسینگی كۆمسیۆنی توندی ریسوای ب

دەكات كورد رۆژنامنووسانی ق بریتانیادا دەرھب ل ھبژاردنكان

شـــاندكی   ٢٠١٠/٣/١٠ ســـرلبیانی
ل كـــردن لیژنـــی ســـلمانی پشـــتیوانی
ل پكھاتبوون ك ینم نووسانی ڕۆژنام
كریھ لیژنو برپرسی محمد خرامان
ئندامانی  جزا ھرۆ توفیق) و (ضمیاء ل
جیھانی ڕۆژی مارس (٨) ببۆنی لیژنـــ
لـــ بســـاچووانیان خانـــی ژنانـــوە 
دانیشتنكدا ل كردەوە، بســـر سلمانی
باس دا كـــری خانوەبـــرڵ بگـــ لـــ

سلمانی ل یننووسانی می ڕۆژنامژنل مارسوە (٨)ی ببۆنی
بسردەكاتوە بساچووان خانی
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دیاریان و دانیشتن بساچووەكاندا لگڵ پاشان ھبوون، خانیدا لو ك كرا، و گرفتانشكل
بسر دابش كردن.

مین، تایبت ڕۆژنامنووسانی لژنی برپرســـی خان خرامان ســـردانكیان ب ســـبارەت
(٨)مارسوە ب بۆنی نسا ڕۆژنامنووســـان لیژنی وەك مئ ڕایگیاند، خوشـــكان بســـایتی
ڕۆژنامنووس ژنانی بۆ خوول لجیاتی تر لسانی جیا سایش ھی، ئم بجۆرمان جۆر چاالكی
توژكی ك شونانی ئو تایبتی ب بكین، تایبتكان نشـــو ل ھندك ســـردانی بیارماندا
كرد شونمان ئم سردانی ئمۆ بۆی خوراون، بش و خراو گوێ پشت تاڕادەیك ك دایت
كرد گرفتانمان و شـــك ئو تاوتوی پكوە و دانیشـــتین خانیدا ئـــم و لگـــڵ بڕوەبـــری
ســـرەتح ل گومان و خانك دانیشـــتین و باپیرەكانی ناو لگڵ داپیرە یھ كـــ لـــم خانیدا
ووت ئوەشی محمد خرامان رۆژنامنووس كردن. پشكش دیاریمان و گرت خفكراوەكانیان
یھ بوە پویســـتیان چندە یھ موعاناتیان چندە نازانیت نبینی ئرە لنزیكوە ب ڕاســـتی تا
ئاسودەبكین ویژدانی خۆمان توانیمان ھر ھیچ نبت، سردانمان بم موە ئتبدرل ئاوڕیان
نالی ل داوا ڕۆژنامنووســـان وەك مئ بۆی لبگرین، گویـــان و قســـبكین كمـــك لگیاندا
دەكین مرۆڤ مافی و كۆمیتی كاروباری و تندروستی وەزارەتی ب تایبتی پیوەندیدارەكان

لبداتوە. جیدیان دەكین ئاوركی ھرم حكومتی ل و داواش بن خانیدا ئو خمی ل
وتی یو خانئ دامزراندنی ب سبارەت كخان بڕوەبری محمد علی بڕز محمد دواتر
كۆمیتی  چاودری بڕوەبرایتی سر خراوەت وە لسای ٢٠٠٤ و ١٩٩٦ دامزراوە ســـای
دەبت ژن بۆ وەردەگیرن كلرە پیرانی ئو و دەكن دابین بۆ پداویستیكانمان ئوانیش ھر
خزمتی بتوانت خۆی پك كوت نبت و و تمنی بت (٦٠)ســـاڵ بۆپیاوانیش و بت (٥٥)ســـاڵ

بكات. خۆی
ھاوكاریمان الینك ھیچ لرە مئ گرفتكانیان وتی بكش و سبارەت خان بڕوەبری دواتر
ھاوكاریمان ئوانیش ،خۆشخانن نو ببر دەرەوە نرە ببرل ویستپ ھن وتكپ ھندك ناكات
دەكم لحوكمت داوا و نایت چووانساب ئم ككی ب بچووك شونكشمان زۆر ناكن و

بت. بدەم گرفتكانمانوە لبداتوە و ئاوڕكمان
تۆمان ئو كۆمیتی گرفتی ووتی یـــخان لو كۆمالیتی توژەری بڕـــز عبدالخالق دواتـــر
ئاسایی وەك مرۆڤكی تمندا لو چونك وەینیانمت ھۆی ب زۆری كشكانی ئرەش و نیی

بت. زیاتر تحموولمان دەبت و نین



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 ژمارە 244

چاالكییكان

مانگانی  كوردستان، كۆبوونوەی سندیكای رۆژنامنووسانی ٢٠١٠/٣/١٠ ئنجوومنی رۆژی
لو باس وانكـــران، لبوو تاوتو كۆبوونوەكدا برنامـــی ل خانی ئو و تیدا خـــۆی كـــرد
رۆژنامنووسان ر برامبب ھبژاردندا و پرۆســـی شبانگ ھمتی ل كرا ك لكارییانشـــپ
ئامادەكردبوو، پوختی راپۆرتكی رۆژنامنووســـان ل داكۆكی لژنی مبســـتش ئو كراوە، بۆ
بۆ كوردستان بكرێ ھرمی سرۆكی ب راپۆرت پشكش ئو تایبت نووسراوكی یاردرا بب

.لكارییانشو پل لكۆینوە
بو برامبر دەربین و ناڕەزایی رۆژنامنووســـان لمافی برگریكردن ھروەھا بیاردرا بۆ
ماوەی  ســـندیكا بۆ ئنجوومنی ســـندیكا بارەگای ٢٠١٠/٣/١٥ لبردەم رۆژی لكارییانشـــپ

بگرت. مان دەقیقیك چند
و لپیمانگا راگیاندن لبشكانی باســـی كورســـییكانی سندیكا كرا كۆبوونوەیدا ھر لم
وەرگرتنی دواخســـتنی بو برامبر خۆی دەربی نیگرانی ســـندیكا ئنجوومنی و زانكۆكان

دانرابوون. وەرگرتنیان بۆ ك قورسانی رجم ئو و رۆژنامنووسان
رۆژنامنووسان گشتی بۆ رای تایبت روونكردنوەیكی بارەیوە ئنجوومن لو بیاردرا بۆی

بوبكاتوە.
كوردی رۆژنامنووسی سای (١١٢) یادی بۆ كرا ترخان تایبت توەركی لكۆبوونوەكدا
نجاس ئشـــكوتی كردنی رگای چاك بۆ دراون ك ھونكرا لو باس مبســـتش و بۆ ئو
چاپدراوە، لگڵ دا لت حق)ی (بانگی رۆژنامی ژمارەكانی ك كوتشـــكئ كردنوەی و پاك
رۆژنامنووسی و مژوویی سامانی پاراســـتنی بۆ رواندز شـــارۆچكی ك لزەویی ینی پارچك

دانرا. باش برنامیكی یادە ئو بۆ كرمانجی) (زاری گۆڤاری و موكریانی حوزنی حوسن
جبـــاری (مژووی  جبار شـــھید برھمكـــی لچاپكردنی بـــاس ھـــر لـــم كۆبوونـــوەدا

كرا. لخانوادەكی رزلنان و كوردی) رۆژنامگریی
بننامی دەومندكردنی پـــرۆژەی بـــۆ ك كرایوە ئوە لســـر جختیش لـــ ھمـــان كاتدا
دەومندكردنی و تاوتوكردن بنونن بۆ دیار چاالكی و لقكان كۆڕ رۆژنامنووســـی، شـــرەفی

.پرۆژەك داڕشتنی كۆتایی و ئامادەكردن بننامی و ئو
كرد ھمتی ریســـوای ئو و توندی ئیدانب ســـندیكا زۆر ئنجوومنی لتوەركی دیكدا
پخشی  ئنجامدا ل ك TV ل برۆكســـل، رۆژ ناك بارەگای ســـر كردیی بلجیكا ك پۆلیســـی
رەفتارەی ئو بگومـــان ك پگیاند، زۆریشـــی مادی زیانكـــی و زەرەر كناكـــ وەســـتندرا و
ك ناگونج دیموكراسیت بنماكانی و رۆژنامنووسی ئازادی پرەنسیپی لگڵ بلجیكا پۆلیسی

دەكات. بۆ بلجیكا بانگشی سا دەیان

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/٣/١٠ ھولر

سندیكای ئنجوومنی ل رۆژنامنووسی راگیندراوكی
كوردستانوە رۆژنامنووسانی
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وەدایئ ھوی ل كوردســــتان رۆژنامنووسانی ســــندیكای ماوەی چند ســــاك ئنجوومنی
و پیمانگا یاندن لراگ بشكانی ل خوندن كورسی دابینكردنی بۆ با خوندنی وەزارەتی لگڵ

سندیكا.. كوردستان بۆ ئندامانی كۆلژەكانی
بۆ لمپر و كۆم ئاســــتنگ نسا ســــندیكا، كۆششــــكانی و ھوڵ بم مخابن ســــرەڕای
چند و ب دەبرن لبار و ل ئنجامدا ھوكان دروســــت دەكرت وەرگرتنی ئندامانی ســــندیكا

دەخرێ. بڕێ كسا كم كورسییكی
یاســــایی و رجم رەچاوكردنی بــــ شــــانب لو خوندن كورســــی لــــ برامبریشــــدا چندیــــن

دەكرت. دابین حزبكان بۆ الینگرانی تایبتوە لرگی پیشییكان
كۆنووسی ژمارە ل ندنی باخو وەزارەتی و رۆژنامنووسان نوان سندیكای ركوتنی پی ب
وەزارەتی  ٢٠٠٩/٧/٢٢ فرمانی ل و دراوە لسر بیاری وەزارەتدا ئنجوومنی ٢٠٠٩/٧/١ی (٧)ی
شــــانب ئو ٣٠٪ی كورســــی ل كۆلژەكان و شــــانب ئو ١٠٪ی كورســــی دەب ك دەرچووە بۆ

بكرێ. دابین كۆم مرج گورەی ب رۆژنامنووسان سندیكای بۆ ئندامانی لپیمانگاكان
سندیكا بۆ (٦) كورســــی تنھا ســــحدین زانكۆی ل رســــاكان، یاســــا و ب داخوە پچوانی
زانكۆی ل و حزب الینگرانی ب دراوە دیك لو بشدا كورسی چندین كراوە لبرامبردا دابین
كورســــی ل ســــندیكا و مام كراوە ســــانی پشــــوو وەك و نكراوە رمانو فمانش كار بســــل
سندیكا ب كورسی یك ئستا تا دھۆكیش تكنیكی پیمانگای ل ھروەھا كراوە، بش ب خوندن

ندراوە.
بكینوە. روون ھمووال بۆ راستییان ئو روونكردنوەیدا لم زانی پویستمان ب بۆی

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

 ٢٠١٠/٣/١٠

سندیكاوە ئنجوومنی ل روونكردنوەیك
راگیاندنی لبشكانی رۆژنامنووسان بوەرگرتنی سبارەت

كوردستان پیمانگاكانی و كۆلژ

رۆژنامگریـــی (رۆـــی دروشـــمی لژـــر
ئدەبی كوردی)،  رەخنی پشـــبردنی لبرەو
رۆژنامنووســـانی ســـندیكای لقـــی بغـــدای
ھاوكاری (٢٠١٠/٣/١٤)دا بـــ ل كوردســـتان،
زانكۆی زمان لـــ لـــ كۆلژی بشـــی كوردی
و رۆشـــنبیری دەزگای  ھۆـــی  لـــ بغـــدا، 

كۆڕكی ركخست. (شفق) راگیاندنی
ســـرۆكی عادل گرمیانی د. ل كۆڕەكـــدا
ســـبارەت موحازەرەیكـــی بشـــی كـــوردی

كرد، پشـــكش كوردیدا ئدەبی زمان و ل پشخســـتنی رۆژنامگریی رۆی و ئدەبـــی كـــوردی
ئینجا بابت خونـــدەوە، ھمان لبـــارەی موحازەرەیكی عبدولەحمـــان ھروەھـــا د. ئیبراھیـــم

ئاوگۆڕ كرا. بابتكان دەربارەی بیروڕاش روو، خرای زانستی چندین تبینی

ركدەخات رۆشنبیری كۆڕكی بغدا لقی
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بـــارەگای   لـــ  ٢٠١٠/٣/١٤ رۆژی
فرھـــاد ھولـــر لشـــاری ســـندیكا 
رۆژنامنووســـانی نقیبـــی عونـــی 
بئامادەبوونـــی ژمارەیك كوردســـتان،
پشـــوازی ئنجوومـــن لـــ ئندامانـــی
ســـۆزان و ئاراند (كلۆدیا لبڕزان كرد
ھاوبشـــی  تیمـــی جینـــدال) نونرانـــی
رۆی ھسنگاندنی بۆ ئوروپا یكتی
ئنجوومنـــی لھبژاردنـــی میدیـــاكان

عراقدا. نونرانی
رۆژنامنووســـان نقیبـــی ســـرەتا 
ئامانج پكھات و ســـر خست تیشـــكی

پرلمانی ب پشـــكش و ئامادەكراوە رابردوو ل ك پرۆژانی ئو و ســـندیكا ســـرەكییكانی
رۆژنامگریی یاسای سرووشیانوە ندی كردبوون، لســـپ و پرلمانیش كراون كوردســـتان
كاری ركخستنی بۆ و پشكوتوو دادەنرێ ھاوچرخ بیاســـایكی (٣٥) ك ژمارە ل كوردســـتان

كوردستاندا. نووسی لرۆژنام ئازادی پانتایی و برفراوانكردنی رۆژنامگریی
ل بریتیی ڕوو كـــخســـت كوردســـتان بۆ خۆیان ســـردانكی ئامانجی دواتر شـــاندی میوان
پرۆسی ھبژاردندا. رووماكردنی ل میدیاكان و رۆژنامنووسان ئدای و ھسنگاندنی رۆڵ
رۆی و لكوردستان رەوشی رۆژنامگریی لسر كۆبوونوەكدا گفتوگۆ دیكی توەركی ل
ئنجوومنی نونرانی پرۆســـی ھبژاردنی لسرخســـتنی راگیاندن دەزگاكانی و میدیاكاران

كرا. كوردستاندا لھرمی بتایبتیش عراقدا

دەكات سندیكا سردانی ئوروپا یكتی راگیاندنی شاندكی

رۆژنامنووســـانی  ســـندیكای ٢٠١٠/٣/١٥ ئنجوومنـــی نیـــوەڕۆی ١١:٠٠ی پـــش كاتژمـــر
رۆژنامنووسانی لژنی ســـكرتری لژنی چاودری و ســـكرتری بشـــداری كوردســـتان، ب
ك پشـــلكارییانی برامبر بو راگیاند، خولك پنج بۆ ماوەی خۆیان پناگیری وەرزشـــی،

كراون. ھبژاردندا پرۆسی لسروبندی رۆژنامنووسان برامبر
راپۆرتی ئو دوو باســـی كورتدا، وتیكی ل كوردستان رۆژنامنووســـانی ســـرەتا نقیبی
ئنجوومنی پیشـــتیوانی و ئامادەكراوە ھبژارندندا كاتی ل داكۆكییوە لالین لژنی ك كرد
قســـكانیدا دیكی بشـــكی ل دەربی. كوردســـتان ل رۆژنامنووســـی ســـندیكای بۆ ئازادی
دەنردرێ. ھرمی بڕز سرۆكی بۆ داكۆكی لژنی راپۆرتی ئمۆ دەقی ھر ك رایگیاند،
دواتر پنج خوندەوە، راگیاندراوەكی دەقی داكۆكی لژنی سكرتری حوسن پاشان ئنوەر

راگیاند. رۆژنامنووسان ل پشتیوانی بۆ خۆیان پناگیری ئامادەبووان دەقیق
ئامادەی داكۆكـــی لژنـــی كـــ كانلكارییشـــپ راپۆرتـــی و یاندراوەكـــش دەقـــی راگمـــئ

كردووە:

پشتیوانی بۆ پناگیری رۆژنامنووسان، سندیكای ئنجوومنی
دەدا ئنجام رۆژنامنووسان ل



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 247ژمارە

چاالكییكان

لئازادی داكۆكی لژنی ل راگیاندراوك
رۆژنامنووسان سندیكای ل رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسی

 ٢٠١٠/٣/٧ ھبژاردنكانی ل پرۆســـی رۆژنامنووســـان دژی پشـــلكاریكان بارەت بســـ)
عراقدا)

مافی رۆژنامنووســـان راپۆرتكی رۆژنامنووســـی و ئازادی ل داكوكی لژنی دوای ئـــوەی
برامبر  ٢٠١٠ لـــ /٣/٧ ھبژاردنـــی پرۆســـی ل ك بوكـــردەوە شـــیلكاریانو پر ئســـ لـــ
ئنجام الین و ناوەند كۆمیك كوردستان و ھرمی ھزەكانی ناوخۆی الین نووسان لرۆژنام
 ٢٠١٠/٣/١٠ كۆبونوەی رۆژی ل كوردســـتان رۆژنامنووســـانی ســـندیكای دراون .ئنجومنی
ســـندیكا بردەم بارەگای ل پنج خولـــك ماوەی پشـــیلكاریاندا بۆ ئـــو بیایـــدا لـــ برامبر
پرلمان و كوردســـتان ھرمی ســـرۆكی ل داوا لو سكۆیشـــدا ھر و پناگیری رادەگنیت
ب بۆ لیژنیك و وەربگـــرن ھوســـت بارەیوە لو دەكین كوردســـتان و حكومتـــی ھرمی
رۆژنامنووســـی پچوانی ئازادی پشـــلكردنی چونك پكبھینن، شـــیلكاریانپ ئو دواداچوونی

،تدیموكراسی بنماكانی سرجم و رۆژنامگریی ژمارە(٣٥)ی یاسای
و ھر پۆلیس ئاســـایش و مامنی خۆمـــان لو جۆرە بزاری و نیگرانی بۆیـــ جاركـــی تر

دەردەبین. رۆژنامنووسان لدژی تر الینكی
لكوردستان بســـركوتوویی ھبژاردن پرۆســـی ك كدایكات ل مئ كردن جگی ئاماژە
ئو بووە، بم لسرشـــان گورەیان ئرككی رۆژنامنووســـانیش و بروەچـــووە و عراقـــدا
و دەبت ھرمی كوردســـتاندا ئزموونی و كرەوشـــ خراپی لســـر كاریگریی خراپ مام
ئازادی گوای ك ھناوە بكاریان دەرەوە ل ناوخۆ و یان بكاریدەھنن بمبست ھندك الین
بارودۆخی رۆژنامگریی رەشـــترین وتی ئـــوان بپی و نییـــ رۆژنامگـــری لكوردســـتاندا

بینیوە. بخۆوە كاتدا لم حاتی
و لگیانین میشـــھ بۆ ك رادەگینین كوردســـتانی رۆژنامنووســـانی ب ھـــر لرەشـــوە
و الین چ بـــ ئوەی ســـر دانگو بب سرســـختیانین داكۆكـــی و پشـــتیوانیان لـــ دەكیـــن
ســـیری پیشـــیی ئرككی وەكو تنیا و سیاســـتكن بیروبۆچوون و و ئایدیا و دەزگا و كناڵ
ب تا رۆژنامنووسی یاساكانی ب بن پیوەست ئوانیش خوازیارین و دەكین رۆژنامنووســـان
میدیایی كاری ئازادی لكوردستاندا سرخین و بتوانین پرۆسیسی دیموكراسی الیكمان ھموو

برین. یكجارەكی سركوتنی برەو گلكمان و برین پشوە برەو
بھموو بدەســـتھاتوون رۆژنامگریدا و راگیاندن لبواری ئـــازادی تا ئو دەســـتكوتانی

بیپارزین. الیكمان

و ڕۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لژنی
كوردستان ل ڕۆژنامنووسان مافی

 ٢٠١٠/٣/١٥
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 ،رگشـــمپ خاننشـــینی دەزگای ل ھواڵ رووماكردنی ٢٠١٠/٢/١٤ و ل كاتی رۆژی ل -١
 KNNوانیرۆژنام تیمـــی دەكن ســـر دەزگای ھرش فرمانبـــری ئو پاســـوان و ھنـــدێ
كاســـت ســـر ب دەگرن بم دەســـت دەكن، ئازادیان ســـووكایتی پالمار و و و پاش لدان
بۆ كلوپلكانیان داكۆكییـــوە ب ھـــۆی لژنی دواتر و كرەســـت رۆژنامنووســـییكانیاندا،
و فالح ھۆشـــمند و پیامنر نامیـــق (بیار ل ھریـــك ل پكھاتبـــوون كـــتیم دەگڕتـــوە

ئحمد.) ھردی و حسن رەنجدەر و لیفخ محمد
 ل KNN تیمكی ســـر تدەكر ھرش كســـانكوە چند ٢- رۆژی (٢٠١٠/٢/١٤) ل الین
ناوچی  دواتر لالین ساكار بابان) (تاھیر تۆفیق، رۆژنامنووسان ل پكھاتبوو ك كركووك
كامرەكشیان  و دەكرن بســـر دەســـت ســـعات (پ.د.ك) بۆماوەی دوو بارودخانی دووی

دەكرت. تیان پو سووكای دەشكنرێ
ئازاری ســـووكایتی، ســـرەڕای كردووە تۆماریان لیژنكمان الی ســـكایی بـــ پـــی ئو

داون. زۆریان
سر تدەكر ھرش سلمانی، لشاری ئاسایشوە ھزەكانی لالین (٢٠١٠/٢/١٦) ٣-شوی
ســـووكایتی  كامراكی، لســـندنی پاش ئاســـۆ، علی) ل رۆژنامی باب (توانا رۆژنامنووس

دەدەن. لی و دەكن پ
جگری سر ئوتومبلی ترش دەكرناسراوەوە ھسانی نك لالین (٢٠١٠/٢/١٦) ٤-ڕۆژی
بئوتومبلكی  زیان و سلمانی ریم) لك ساح (مستفا كوردستان ڕۆژنامنووسانی نقیبی

دەگینن.
ڕۆژنامنووس ســـر تدەكر ھرش ســـالم لسلمانی ٥- شـــوی (٢٠١٠/٢/١٦) لشـــقامی
ڕۆژنامنووسانی  سندیكای ناســـنامی و كامراكیی و ھاوتی ڕۆژنامی مجید) ل (ســـامان

لدەسنن.

پرۆسی ل رۆژنامنووسان برانبر پشلكاریانی ئو
ئنجامدراون ٢٠١٠/٣/٧ ھبژاردنی
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سالمی لشقامی سربازییوە بجلی كسكوە چند لالین ٦- شوی (١٨-٢٠١٠/٢/١٩)
 ل پیامنران ئیبراھیم) برپرسی (ئارا ســـر ڕۆژنامنووس تدەكر ھرش شـــاری ســـلمانی
و پدەكن ســـووكایتی لیدەدەن و و كاســـتكی لدەســـنن و كامرا و ڕۆژنامی ھاوتی

وەرنگیراوەتوە. كامراكی تائستاش ناوبراو قسی بپی
داودی) (شوان ڕۆژنامنووس ئوتومبلی سر تدەكر ھرش ٧- شـــوی (١٨-٢٠١٠/٢/١٩)

لدەكوتوە. جامكانی شكاندنی و سلمانی شاری ل سندیكا ئنجوومنی ئندامی
ڕۆژنامنووســـان ســـر تدەكر ھرش كســـكوە ٨- ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٨) لالیـــن چنـــد
دەبت ھۆی و رانیـــ ل (KNN) كنای ل انور) ونگـــر (كاروان مامـــ) پیامنـــرو (شاســـوار
شـــۆفری ســـری شـــكاندنی و زۆر زیانی پگیاندنی و ئوتۆمبلكی الیتی و شـــكاندنی جام
چوارقوڕن لناحیی تر جاركی (٢٠١٠/٣/٤) رۆژی شوە ھمان ب ھروەھا ئوتومبلكیان،
ســـووكایتیان و دەســـتنن ل و كامراكیان دەدرت تیم ئـــم پالماری لالیـــن پۆلیســـوە

پدەكن.
پالماری  ئاسایش سلمانی شـــاری ل ھبژاردنكاندا ٢٠١٠/٢/١٩ بانگشی شـــوی ٩- ل
 ل تیمكـــش پكھاتبوو كاســـتكانیاندا، بســـر دەگرن KNN دەدەن و دەســـت كنای تیمی

ونگر) نژادی كوردۆ و پیامنر نامق بیار ل ھریك(
(زانیار ئسعد) و  ھردوو ڕۆژنامنووسان ســـر تدەكر ١٠- ڕۆژی (٢٠١٠/٢/١٩) ھرش
كسكوە لالین چند ھولر ل كسنزان شارۆچكی ل سپدە كنای ل ئحمد) (سیاف

پدەكن. سووكایتیان و لدەكرت تقیان
ھاوتی ڕۆژنامی پیامنری سر تدەكر ھرش سلمانی ل (٢٠-٢٠١٠/٢/٢١) ١١-شوی
رزگاری و  بنكی تدەبر ئاسایشوە لالین دواتر لدەسنن كامراكی و ئحمد) (ســـۆران

دەكرت. ئازاد و پدەكرتوە پ فۆرمی
وار) لب ڕۆژنامنووس (فرەیـــدون ماـــی ســـر تــــــرش دەكر(٢٠١٠/٢/٢٢) ھ ١٢-ڕۆژی
ھڕەشـــی و دیمانیك ھۆی بوكردنوەی ش بمئ دەكرـــت، پ ھولـــر و ســـووكایتی

كوشتنی ل دەكن.
ھریك لپیامنر (نیھاد ك KNNیناك تیمی لكاتكدا دھۆك ٢٠١٠/٢/٢٥ لـــ رۆژی -١٣
خۆیان رۆژناموانی كاری حســـن) ســـرقای عبدولرەحمان ونگر (ســـعید و حمزۆ خالد)
 . ل دھۆكوە نزیك ك موســـ پارزگای ب ر زماری ســـ (خالدە) ل ناحیی گوندی ل بوون
و ڕەشھ و پاش سر ندەك ھرشیان شـــونوە ئاسایشی ئو برچاوی ب چند كســـك
ئۆتۆمبلكانیشیان و دەشـــكنرت قاچیان و دەست ســـرو و پدەكن لدان سووكایتیشـــیان

دەكرت. چارەسری پزیشكیان بۆ دھۆك ل نخۆشخانی دەشكنرت، دواتر
سوركو ئیبراھیم، (ئارا ل پكھاتبوو ك ھاوتی رۆژنامی تیمكی (٢٠١٠/٣/٤) ١٤-ئوارەی
سریان  تدەكر (پ.د.ك) ھرش چواری لقی پاسوانكانی لالین ســـۆران ئحمد) محمد،
ل سكایی بپی ئو زۆریان دەدەن، ئازاركی و دەستنن راكانیان لو كام دەدەن لیان و

نگدراوەتوە. بۆ كامراكانیان ل یكك ئستا تا كردووە تۆماریان داكۆكی لیژنی
موفید ونگر ( حســـن) و ل پیامنران (مریوان مال یك ٢٠١٠/٣/٤ ھر رۆژی ل -١٥
ھولر  لشاری شادی پۆلیسی بنكی ل پاشنوەڕۆ سعات ٣ ی ل KNN یناكڵ) لیسف

پدەكرـت. سووكایتیان و دەكرن دەستگیر شادی لگڕەكی
و  چكدار كوردســـتان، دیموكراتـــی پارتـــی ٢٠١٠/٣/٤ لـــ بـــردەم لقـــی چـــواری ١٦-رۆژی
دەســـت  KNN و ھردووكیان ل لقدا كنای تیمكی ســـر ندەك ھرش حزب ئو الینگیرانی
ل ھریك ل دەكرن، تیمكش پكھاتبـــوو ئـــازاد پكردن، ســـووكایتی بســـر دەكن، پاش
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بھادین). و ھردی نامیق (بیار
ل پیامنری كۆی ل ھولری (ی.ن.ك) لیوای ٢٠١٠/٣/٤ فرماندەی رۆژی سرلبیانی -١٧

پكردوە. زۆری سووكایتی و داوە سابیری ئاری KNN
قســـكردن بحكومت و مۆت نبوونی ببیانووی كالر (٢٠١٠/٣/٤) ئاسایشـــی ١٨-رۆژی
بشك و پ دادەخن رادیۆكیان كالر و لشارۆچكی دەنگ) (رادیۆی ســـر ندەك ھرش
ئاسایشـــی ب پیوەندیكردن و لژنی داكۆكی لالین دواتـــر بم دەبن، لـــ كلوپلكانیـــان

دەگڕتوە. بۆ كلوپلكانیان كالرەوە و سلمانی
داكۆكی. لژنی داوەت رادیۆی ناوبراو سكایكی بروەبری بارەیوە لو

ســـر تدەكر ھرش ھولر، شـــاری ل چكداركوە چند ١٩- رۆژی (٢٠١٠/٣/٤) لالین
لدەستنن كامراكی رادیۆی نوا ئاون و رۆژنامی مامند) پیامنری رۆژنامنووس (ھمن

دەكن. ل ھڕەشی مۆبایلیش ب و دەكن پ سووكایتی و
نووســـینگی بریتانیا وتی ل تایبت دەنگدانـــی كاتـــی (٢٠١٠/٣/٤) لـــ رۆژانـــی ٢٠-رۆژی
كناكانی و پیامنرانی لرۆژنامنووسان گر سربخۆی ھبژاردنكان بای كۆمسیۆنی
پیشـــییان  كاری ئنجامدانی بۆ زاگرۆس) دەگرن و نورۆز ،KNN كوردســـات، (كوردســـتان،
دەرەوەی نووســـینگی بارەیـــوە لم ھـــر دەگرن، و دەســـت بســـر كامـــرای ھندكیانـــدا

بوكردەوە. كۆمسیۆن نشیاوەی كارە بو سبارەت راگیاندنكی سندیكا پیوەندیكانی
(حسن ل پكھاتبوو ك كوردســـتان گلی ســـتالیتی ٢١- رۆژی (٢٠١٠/٣/٥) تیمكی كنای
ھبجی  شارۆچكی ر) لو كاروان ئیبراھیم شۆف ونگر رگر ئتروشی محمد پیامنر و
ل كامراكیان داوای سر و تدەكر دەست درژیان گۆڕانوە الینگرانی لیستی لالین تازە
لدەكرێ و تقیان گولل دەدرن دەسترژی بر ناكن، ئوەی كامراك تسلیم پاش دەكرێ،
شـــونی ل كلئۆتۆمب چند ســـعاتك ماوەی و بۆ دووركونوە نو شـــول و ناچاركران
ناوی ك یككیان بووە بریندار ھاووتیك چند ڕووداوەشـــدا لو دەھن جب رووداوەك
پیامنرانی  لپرسراوی بارەیوە لم .مندا یككیان بریندارانش كانیبردینیی) لو (شۆڕش
برووداوەك ك راشیگیاند و داكۆكی لژنی داوەت سكایكی گلی كوردستان ســـتالیتی

.الیان تۆماركراوی
مالزمی  لھولر ســـرھدان پۆلیســـی ٢٠١٠/٣/٧ ل بنكی ل گشـــتی ٢٢- رۆژی دەنگدانی
لدان پاش حسن) و برزان ) KNN پۆلیس لو بنكی ھرش دەكات سر پیامنری یكی
كناك تیمی و ھاووتیان فریای ســـری رش دەكاتھ دەمانچب و و ســـووكایتی پكردن

دەكون.
 (نئاو) یرۆژنام پیامنری پالماری ئاسایشـــی كۆیوە لالین ٢٣- ئوارەی (٢٠١٠/٣/٧)

بگرت. نو نادەن رگای و قسی پ دەن و سری ندەك ھرش دەدرت،
كامرامانی و رگ ل پیامنر كركووك شاری ل (٢٠١٠/٣/٧) ل بیانی ی ٨ سعات ل -٢٤
بنكیكی  بچن كـــ ســـدیق) گیرا نجم و ھانا ئارام یاســـین، شـــرزاد و KNN ( ئـــارام جمال

پكراوە. سووكایتیان بنككوە پاسوانی و پۆلیس دەنگدان لالین
پیامنری دەكات سر ھرش ئاســـایش كارمندكی كالر (٢٠١٠/٣/٧) لشـــاری ٢٥-رۆژی

دەكات. پ سووكایتی و ئحمد) (كاوە نئاو
ســـلیم  ل (مونیر پكھاتبوو ك كوردســـتان ســـتالیتی گلی ٢٦- رءژی (٢٠١/٣/٧) تیمكی
پۆسی  بروەچوونی رووماكردنی شۆفر) بۆ ئرشـــدی و ونگر عومر رەوا و پیامنر
پالماری الینگرانیان ی لـــســـی دیكو دوو ك گۆڕان لیســـتی نونری زەراین دەنگـــدان ل

دەدەن. كتیم
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گلی كنای تیمی گری لـــر ســـعات (٩)ی بیانی تا ٢٧- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧) لـــ خانقیـــن
ئنجامدراوە. پۆلیسی دیالوە و كۆمیسۆن لالین ئمش كراوە كوردستان

بنكی سھند، (سركوت، بنككانی ل ل ھریك سۆران قزای ل ٢٨- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧)
ستالیتی  كنای ستافی ل رگری ئاسایشوە ھزەكانی لالین سۆران) ھرم، تندروستی
تبكر دەستدرژی ھویشدراوە و بگرن ونیك ھیچ نیانھشتووە و كراوە كوردستان گلی

ونگر. (ئیسماعیل ئبابكر)ی سر
خوندنگیك ل بـــردەم مالزمكوە الین ل تۆپـــزاوا ٢٩- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧) لـــ ناحیـــی
ئارام كامرامان( و جوھـــر) كوردســـتان (قارەمان گلی ســـتالیتی پیامنری لـــ ڕەشـــھ
بروەبری  بریاری ب ك راگیاندوون پیـــان و بگرن ندراوە ون گر و عوســـمان) كـــراوە

دەشكنین. كامراكتان دەبن و سزا ئگینا تووشی ناحیی بمنوە لم نابت ناحی
ئاسایشـــكوە چند و بروەبر لالیـــن مخمـــوور ٣٠- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧) لـــ بازگـــی
نیانھشتوە  و پوتراوە ناشـــرینی ھولری) و قسی (ســـنعان كامرامان ل كراوە ڕەشـــھ
(ھریاد ل پیامنر كوشتن ھڕەشی ھولر شفقی خوندنگی ل رۆژ ونبگرت لھمان
 ك گرتویان كتیم ك ونیی ئو پخشـــكردنی برامبر كراوە ھولری كریم) و ســـنعان

دیارە. كردن تزویر بئاشكرا تیدا
ل و لدان كوشـــتن ھڕەشـــی ھولر بھرامی خوندنگی شـــھید لـــ ٣١- لھمـــان رۆژ

كراوە. یوسف مستفا) و (بشدار عبدولرەحمان پیامنران
ل(عباس كوشتن ھڕەشی ھولر شاری فیدرای خوندنگی ل ٣٢- لرۆژی (٢٠١٠/٣/٧)

دەكرت. ھولری) سنعان عبدولرەحمان،
ســـرەتایی  حمدی حوســـن) ل خوندنگی و( نبز بكر) (میران ٣٣- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧)
ونگرتن ل راگرتنیان دەدەن بیاری نناســـراو كســـكی چند و یو بنكئ موالزمی ھولر
داوای لژووركدا و بانگكـــراون گۆڕان و یكگرتوو چاودرانی لگڵ چاوپكوتـــن و بھـــۆی

كراوە. ل كاستكیان
ھڕەشیان ستانب ناوچی كادرانی و ناوچ مسئولی ســـتانب ٣٤- رۆژی (٢٠١٠/٣/٧) ل
ســـۆران) و رەشـــید ( بۆتان ب ناوەكانی كوردســـتان گلی ســـتالیتی كارمندی ل ھردوو
بازگی ل كارمندەكشـــدا ھردوو گرانوەی كاتـــی ل لیانداون و ئنجامـــدا كـــردووە و ل
و  ونگرەكیان) راگرتووە بھجتی پیامنر و (ئڤین زۆر ماوەیكی بۆ كركووك و ھولر

حیجزكراون. راككام و كستاف سعات (٢) ماوەی بۆ و كردووە كاستیان داوای
دەنگدانی گیشـــتوون لكاتـــی لژنكمان بـــ ك ســـكایانی و راپۆرت ٣٥- بـــ پـــی ئو
سلمانی، و ل شـــاری خبات ل ھولر ناوچی (٤-٢٠١٠/٣/٧) ل لرۆژانی گشـــتیدا و تایبت
پۆلیســـوە و ئاســـایش ھزەكانی لالین ،دیك بنكیكی لچنـــد خورماڵ و ھولـــر، كـــالر
تالب، عومر نجم حسن، بختیار رەحمان، حســـن، نوزاد (وریا رۆژنامنووســـان ل رگری
كنای  كامرامانی و حامید) پیامنر یوســـف، ربوار ربوار و سباح ئنوەر ئومد عوســـمان،
 كبنك لشـــونی دەكرن و ناچار ســـر تدەكر ھرشـــیان و دەدرن (پیام) دەكرێ پلمار
خۆیان كاری نداوە رگایـــان شـــون ھندك ل كراوە توندوتیژیـــان برامبر دووربكونـــوە

بگرن. كدەنگدان ونی و بكن
ھولر  ل ھڤان گڕەكی ل بنكی ســـاون ٢٠١٠/٣/٧ ل ل گشـــتی دەنگدانی رۆژی ٣٦- ل
 ك كنایKNN دەدەن تیمی پالماری كوردستان دیموكراتی پارتی ب سر چكداركی چند
ب و محمدی ونگر) ئیبراھیم و پیامنیر حســـنی مال (مریوان ل كریھ ل پكھاتبوو

رۆژناموانیاندا. و كرەستی بسر كاست دەگرن دەست ئیھانوە
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و ئیمتیاز خـــاوەن و چاودر ســـایتی بروەبری ســـاح مح ٣٧- بـــ وتـــی سردەشـــت
لشاری محمود ملیك بازنیی لشقامی (٢٠١٠/٣/٩) رۆژی خك گۆڤاری سرنووســـری
دواتر ئاسایش بكن، تیرۆری و دەیانوت ل دەكرت تقی كسوە چند لالین ســـلمانی
حمســـاح داوادەكات سردەشـــت بارەیوە لـــو ،كشـــك ل دەســـت دەكـــن بلكۆینوە
و حزب چند لالین پشـــتریش رۆژك چند بپارزرت ترســـیانم لو و بكرت پارزگاری

كردووە. ل ھرەشیان و ساح) مح (سردەشت سر رشكراوەتھ الینكوە
ژمارەیك چكدار  الین ل گل ھۆل بردەم ل سپیدە كنای تیمكی ٢٠١٠/٣/٧ رۆژی -٣٨

دراوە. پالمار
پشیلكاریی  كوردستان ژمارەیك جیا جیای شونیكی چند ٢٠١٠/٣/٧ ل ھر ل رۆژی -٣٩
ئارام محمد، ســـامان حامید، ھرش علی، ( چیمن ئنجامـــدراون رانیامنپ ئـــم برامبـــر
محمد، ئحمد ئحمد، محمد، سیاف ئیحسان عبدو ئیبراھیم، زەردەشت كریم، سعدی،

ئسعد). زانیار
كنای  ل حســـن ھۆگر رۆژنامنووس پالماری ھولـــر ٢٠١٠/٣/٧ لـــ شـــاری رۆژی -٤٠

بگری نو نادرت رگا و دەكرت پی سووكایتی و دەدرت شیوعی حزبی ئازادی
و ڕۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لژنی

كوردستان ل ڕۆژنامنووسان مافی
٢٠١٠/٣/١٥

 كوردســـتان ل رۆژنامنووســـانی ســـندیكای ئنجوومنی ٢٠١٠/٣/١٨ لـــ بـــارەگای رۆژی
ئندامی زەنوون ھولرو قرەنی شـــارەوانی ســـرۆكی زراری صدقی ئامادەبوونی ب ھولر،
لفرمانبرانی  ژمارەیك و ئمالك بڕوەبری (جونید) ئندازیار و شارەوانی ئنجوومنی
ل ئندامانی ژمارەیـــك و كوردســـتان رۆژنامنووســـانی نقیبی عونی فرھاد شـــارەوانی و

رۆژنامنووساندا  سر ب زەوی ١٨٩ پارچ روڕەسمكدا ل
كرا دابش
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ســـندیكا، روڕەســـمی ئنجامدانی كارگری ســـتافی و ھولر لقی ئنجوومن و ســـكرتری
تیدا ك بڕوەچوو، رۆژنامنووســـاندا زەوی بســـر (١٨٩) پارچ دابشـــكردنی تیروپشـــكی

ئامادەبوون. سوودمند رۆژنامنووسانی
ل پیرۆزبایـــی وـــای كوردســـتان رۆژنامنووســـانی نقیبـــی لســـرەتای روڕەســـمكدا

كرد: خوارەوە باسی لم خانی رۆژنامنووسان،
بۆ زەوی دەگڕتوە پارچ وەرگرتنی ئو (١٨٩) رۆژنامنووســـ بۆ داواكاری ١. مژووی
نچیرڤان داوای لبڕز رۆژنامنووسان دیداركدا نقیبی ل ك ،٢٠٠٥ ســـای مانگی ھشـــتی
زەوییك  پارچ چند ك پنجم) كرد (كابینی كوردستان ھرمی حكومتی سرۆكی بارزانی
ركوتی ل ی، بۆیدەرب زارەكی رەزامندی بڕزیشـــیان بكرت، دابین بۆ رۆژنامنووســـان
حكومتی سرۆكی ئاراستی (٩٠٢) بژمارە نووسراوكی سندیكا ئنجوومنی ٢٠٠٥/١٢/٢٠
(١٨٩) لیستی ناوی بھاوپچی فرمی رەزامندی وەرگرتنی بمبســـتی كوردســـتان، ھرمی

كرد. رۆژنامنووسی داواكار
ســـندیكا  ئنجوومنی دیك جاركی ٢٠٠٦/١١/٢٢ ب نووســـراوكی تایبـــت ٢. لركوتـــی

ل سری. بیاردان كرد بۆ كوردستان ھرمی سرۆكی حكومتی داوای لبڕز
نقیبـــی  تایبتـــدا دیـــداری ندیـــن جـــار لـــ٢٠٠٦/١١/٢٢ تاكـــو ٢٠٠٩/٦/٢٢ چ نوانـــی ٣. لـــ

كردەوە. سندیكا داواكارییكی لسر جختی حكومت سرۆكی لگڵ رۆژنامنووسان
پیوەندی سرەڕای ســـندیكاوە دەكرد، ب پیوەندییان رۆژان داواكار ٤. رۆژنامنووســـانی
شوەیك ب پرلمان، ســـرۆكی نووسینگی و حكومت ســـرۆكی نووســـینگی كردنیان ب

سندیكا. سرەكی بابتكی بووە یلسم ئو
(١٦٥١) نووسراوی ب وەزیران ئنجوومنی سرۆكایتی دیوانی سرۆكی ٢٠٠٩/٦/٢٢ ل .٥
ب كوردستان ھرمی حكومتی ســـرۆكی رەزامندی ب ئاگاداركردەوە شـــارەوانی وەزارەتی

داواكار. رۆژنامنووسانی بۆ رووبری (٢٥٠م٢) زەوی ب (١٨٩) پارچ دابینكردنی
لگڵ بوون پیوەندیدا نی لنجوومندامانی ئئ ل ھندێ سندیكا و سكرتری و نقیب .٦



2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 (4/22)ی بھار 20 ژمارە 254

چاالكییكان

جبجكردنی بۆ پلكردن مبستی ب ھولر شارەوانی سرۆكایتی و شارەوانی وەزارەتی
٢٠٠٩/١٠/٦ سردانی  ل رۆژنامنووسان مبستش نقیبی بۆ ئم حكومت، سرۆكی بیاری
كرد ششمی كابینی كوردستان/ ھرمی حكومتی سرۆكی ساح ئحمد برھم د. بڕز

دا. بنی تواوی بڕزییشان ،یارەكب مبستی جبجكردنی ب
ھولر  شـــارەوانی ســـرۆكی زراری ٢٠١٠/٣/١٧ بڕـــز صدقـــی لبیانـــی رۆژی ٧. ســـر
كارتكانی راگیانـــد، رۆژنامنووســـانی كوردســـتانی ب نقیبی تلفۆنیـــدا لـــ پیوەندییكـــی
ئنجامدانی رككوتن لســـر لـــم بارەیوە ھردووال ئامادەكراوە، زەوییـــكان دابشـــكردنی

.٢٠١٠/٣/١٨ رۆژی (١١:٠٠)ی لكاتژمر كتیروپشك
لالین  ئاگاداربوونی ٢٠١٠/٣/١٧ پـــاش لـــرۆژی كوردســـتان ٨. نقیبـــی رۆژنامنووســـانی
ئندامانی و رۆژنامنووســـان نقیبـــی جگری راســـتوخۆ ھولرەوە، ســـرۆكی شـــارەوانی
كاتی ل میدیاكانی زۆری زۆربـــی ھـــرە و ھولر ســـكرتری لقـــی ئنجوومنـــی ســـندیكاو

ئاگاداركردەوە. كتیروپشك ئنجامدانی
سوودمند  رۆژنامنووسانی زیاتر ئاگاداركردنوەی مبستی ١٧\٢٠١٠/٣/١٨ ب ٩. شـــوی
لگڵ دیمانیكی رۆژنامنووســـان كاتژمـــر (٧:٠٠)ی ئوارە نقیبی راگیاندن و دەزگاكانـــی

ئنجامدا. نورۆز ئاسمانی كنای
ل پیرۆزبایی وتیكدا وـــای ل ھولر شـــارەوانی زراری ســـرۆكی صدقی دواتـــر بڕز
دیاریكردنی و ســـر قۆناغكانی جبجكردن تیشكی خســـت ســـوودمند، رۆژنامنووســـانی

.زەویی پارچ (١٨٩) شونی ئو
و ســـوودمند رۆژنامنووســـانی بئامادەبوونی تیروپشـــك پاشـــان پرۆســـی ئنجامدانـــی

كناكانی راگیاندن بڕوەچوو.
ب ب ســـنوور پیامنرانی بناو و گروپـــی شـــاینی گوتنـــ ھندێ لســـایتكانی ئینترنت
شـــتیان ھندێ راســـتییكان، و شـــواندنی ورەیگ وتدەســـتك مبســـتی كمكردنـــوە لم
كراون، ببش لی سلمانی شاری رۆژنامنووسانی گوای ك راستی، ل دوورە ك بوكردۆتوە
داواكارییكانی ســـرجم ك لوەكرا باس رۆژنامنووســـان نقیبی بم لروونكردنوەكی
لالین گرنگوە ب نووســـینگ دوو لق و شـــش بریتین ل ك كوردســـتان رۆژنامنووســـانی
بسر تایبت ئنكتی دابشـــكردنی سرقای كمانگ چند ك دەكرێ بۆ ئیشـــی ســـندیكاوە
لسرجم رۆژنامنووس (٩٥٥) ئستا تا ك ،بوونند نســـوودم ك ئو رۆژنامنووســـانی
ئوەی بم كردووە، پشـــكش داواكارییان و نین سوودمند لق و نووســـینگكانی ســـندیكا
داواكاری، (١٦٩) ل برتیی ك سلمانی لقی رۆژنامنووسانی داواكردنی مژووی ئاماژەی جی
لقی ســـلمانی  نووســـراوی ب ئویش راســـتوخۆ ٢٠٠٩/٩/٩ و دواتر ك رۆژانی بۆ تڕدەگ
رۆژنامنووســـان  ئنجوومنی ســـندیكای ٢٠١٠/١/١٤ ئاراســـتی ل (١٦) بژمارە ســـندیكا

كراوە.
سوودمند ك رۆژنامنووســـانی ئو ســـرجم ب بن ئنجوومنی ســـندیكا، لكۆتاییدا
و كۆششی لھوڵ وەرنگرتووە نشـــتجبوونیان زەوی شوەیك بھیچ ئســـتا نین و تاكو

دی. تیان بم مافئ بۆ ئوەی ردەوام دایب
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ل دەڤـــرێ ل وھزرڤانـــان ژمـــارەكا رۆژنامڤـــان
وزوو پشـــوەخت وەغركرنا كـــو وێ بـــاوەرێ نـــ
ناڤدار یـــ زاخۆیی و نڤیســـرێ یـــا رۆژنامنڤیـــس
كارتكر و مزن عبدولحكیم ڤاالھیـــكا ســـگڤان
ل ھـــزرێ نڤیســـن و و راگھانـــدن ل ســـر بیاڤـــن
و كوردستان ھال سرانســـری و بھدینان دەڤرا
ر دبیاڤكاریگ مزن و كناڤبری رۆل دۆپاتكر كو

ھبوو. دا كوردی رۆژنامڤانیا
بغدادی  یـــا ئلئھالی رۆژنامـــا  سرنڤیســـرێ
ئك كو ســـگڤان عبدولحكیم گوت زاخۆیی ھڤال
مژۆیكا و بـــوو زاخۆ ژ ناڤـــن درینـــن باژـــرێ
نزیكی بری بۆ ھی ڤدگریت دا بیاڤی دڤی درین
یا كوردی رادیویا ل برچـــاڤ وكارەك چل ســـاالن
وبزاڤ ھاوكاری ورەنگین ورۆژنام وكۆڤارن بغدا
وەفاداریا سگڤان و ئڤ شـــیان جارەك چ و دگرا

پنبوو. چك وسنگ عبدولحكیم
برچاڤ كناڤ ھفت یان ژسالن ھر ناڤبری كو دا ئاماژە وەسا زاخۆیی ھر رەشید ھڤال
رۆشـــنبیری خزمتكارێ راددە دوورترین وھتا كری كوردی ھونرێ بۆ باش بـــوو وخزمتـــكا
یوسڤ  ســـردەمی "ئیاز وی كوردن ھونرمندن گشـــت و بوو ھاندنراگ وبوارێ وھونری
نزیكی دوستن ھتد، . . و وعیشاشـــان برواری وعیســـی تاھا وتحســـین وئردەوان زاخۆیی
ھلبستا و خودانكو ئ نخاسم ھبوو دا ستلبھ دنڤیسنا ودەســـتك باش وبلند وی بوون
ئیاز  ناڤدار ھونرمندێ دەنگ ب كو بۆ سردەمی وی یا نتویی " یا دژوارە من عشقا دای"

گوتن. ھاتی یوسڤ
پی یا عبدولحكیم ســـگڤان ژیانا كو دا ئاماژە ھر وەســـا ئلئھالی سرنڤیســـرێ رۆژناما
ئز بلكو وگوت نـــ بجه بینیت ئركی شـــوە ڤـــی باشـــترین وشـــیا ب بوو برھم وخزمتكرن
ســـالح رازی ژێ دەن مینا خودێ د بۆ شـــاھدی ڤ وشـــارەزا برز ین ماموســـتا وكســـایتی
خزمتا ســـاالن چل دورن وی نخاســـم دی وھندەكن ســـوواری ســـلیم ســـعدۆل ومحمد
وپنج بوو، زەحمت ب یا تدا خزمتكرن وئو كری كوردی وھونرێ راگھاندن ورۆشـــنبیری

ھالن. ل دووڤ خو برھم
سلیم  كورد محمد ورۆشنبیرێ دگل بوراندی ساالن " ٢٥" پتری كو درین ی وی ڤالھ
: مخابن گوت ســـگڤان عبدولحكیـــم رازی ژێ خودێ دور ل دا ســـوواری دئاخفتنـــكا تایبـــت
سگڤان ل سۆدێ وئگر دژین ســـۆد نوك ل كو ئو وەغركر خو خزانا خریبیا ل ســـگڤان
ڤالھ ڤالبوو، ھ وەفادار ودلسۆز كســـانك بیت، خو وەالت یا ل غریبی دیســـا وەغركربا

ندیت. ژێ چ تشت دی م توخزم ژبلی باشی وقنجی بوو، خو
ســـندیكا ی لق دھۆك نوونـــرێ " حاجـــی فرھـــاد رۆژنامنڤیـــس ھـــر ل دور ڤـــی بابتـــی
پدكر م شانازی بوو، زاخۆ ریند كناڤ كو ســـگڤان دا ئاماژە كوردســـتان رۆژنامنڤیســـن
وپنج  ردونیایس ھاتبو ١٩٤٨ ێ ســـاال ل عبدولحكیم سگڤان ناســـدكر، ومینا ماموســـتایكی
ل " ئیازی و "چۆخك زارۆكان " بۆ ڤالۆشـــكڤاھھ" ھالن دووڤ خو برھمـــن چاپكـــری ل
ستڤانلبھ سر ل پرتۆكك و یوسڤ نمر ئیاز ھونرمندێ وسترانن وبرھم ژین سر

ھال خو لدووڤ مزن ڤاالھیكا سگڤان عبدولحكیم وەغركرنا
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ھونرمندێ وخباتا وبرھم ژین ســـر ل بوو تایبت كو یا " رباد و"كوێ جگرخوون مزن
ھرە كودەست زاخو، ونن ئلبۆما چاپكرنا دگل " جزیری عارف "محمد كورد ناڤدارێ ھر
ســـرفرازی و ب بوو ھاندنراگ ی پشـــكفتی وكادرەك ھبوو ھلبســـتڤان باش وبرز مینا
ودەالل  زاخو ورادیوین " ورەنگیـــن ومتین وكوڤارن "دەالل " وھـــاوكاری ل رۆژنامـــن "بزاڤ

ھبوو. زاخو ل وچوارچرا دەالل وكنالن
ژبغدا  ١٩٩١ ێ بوھارا سرھلدانا پشتی عبدولحكیم سگڤان گوت: وەسا ھر حاجی فرھاد
ھندەران برەڤ كاری، پاشی تك دھۆك پارزگھا راگھاندنا رپرسومینا ب كر دھۆك قستا
زاخو كاركر ل ھاندنراگ كنالن چندین ل دا دووڤ د و بوو، ئاكنجی سۆید وەالت ول كترێ
وبوارن خو لگ رەوایا دۆزا خزمتكارێ شـــوە ب باشـــترین ژی دووماھی خۆیا وھتا رۆژا
ولق دھۆك – كورد نڤیســـرن بوو وئندام ئكتیا كوردی وھوترێ رۆشـــنبیری وراگھاندن

كوردستان بوو. رۆژنامنڤیسن سندیكا دھۆك ی

كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق ســـكرترێ روونشـــتن ڤ لدوور ناڤرۆكا
 ڤ " وانن زباری یحیا یاســـاناس "عبدولكریم ڤانرۆژنام كو " راگھاند تاھر "ئیســـماعیل
ورەوشن ورەسن  وئڤرۆ و وار اللش دەنگ" ژرۆژنامن رۆژنامڤانان ونزیكی گوتن روونشتن
رۆژنامڤانی یاســـا كارێ گردایی وبابتـــن " تدا پشـــكداربوون وچاڤدر وئھالـــی وبھدینـــان
گوتن ھاتن یاســـای وماددەین ند وبرگژب ومفا وەرگرتنا رۆژنامڤانان خوپاراســـتنا وچوانیا

برچاڤكرن. بابتی لسر برفره ژجیھانا نمون وچندین
 ی دھۆك لق رنامب ژی كو لدووڤ گوت ندیكایس دھۆك ی لق ســـكرترێ  ھر وەســـا
"تلڤزیونی  بۆ رۆژنامڤانن دێ ژوان كو چوار گران نبھ روونشتن " ٧" ئوە بریار ندیكایس
بن وئاكرێ وئامدی زاخـــو رۆنامڤانن بۆ ژی وســـ بن ن دھۆكوكوڤار ورادیـــو ورۆژنامـــ
گشت دناڤا ی وێ لكوردستان وكاراكرنا ی رۆژنامڤانی یاســـا كارێ شـــرۆڤكرنا ژێ وئارمانج

رۆژنامڤان. تخا وان دا ولبراھیا ناھیت وپاراستنا دەزگھن داد بتایبت دا وچینان تخ

بۆ رۆژنامڤانن كارێ رۆژنامڤانی یاسا تایبت لدور خولكا
سازكرن ھات دھۆك
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ئیسماعیل تاھر دھۆك –
كوردی لومونـــد دیپلوماتیك وسرنڤیســـرێ پرۆژێ رووداو كومپانیا دایـــپرێ ربـــڤر
تخا ب تتایب ڤانیـــرۆژنام كارەك وی كو پـــرۆژێ راگھاند محمـــد رۆژنامڤـــان ئاكـــۆ
ب كو جیھانی یـــ دیپلوماتیك لوموند رنامـــژب كوپارچ ڤـــ كوردەواری بژارەیـــا جڤاكـــ
ب بلند ئاســـت پنگاڤن چند نوك ھتا ڤیت وشـــیایردەم دەردكســـ جیھانا چندین زمانن

ھاڤژیت.
سندیكا رۆژنامنڤیسن ی دھۆك لق ژالی دا ڤكری محمد دسمینارەكا ئاكۆ دەم ھمان
وژمارەكا رۆژنامنڤیس ركخستن ن كورد – دھۆك ھاتیرنڤیس ئكتیا لھۆال ڤ كوردستان
 زمان ١٩٥٤ ب لســـاال دا بیاڤی دڤی پنگاڤ ئكم كو دا ئامـــاژە تـــدا ئامادەبوین ونڤیســـران
جیھان وەالتن مزنا ژمارەكا ل رۆژنامڤانی ســـربورا جورە وئڤ ھاڤتن ھاتی فرەنســـی

ھبیت. كوردستان ولھرما كوردی زمان ب بوو پباش وم یھ
دیپلوماتیك لوموند پرۆژێ وسرنڤیســـرێ رووداو كومپانیا دایپر رڤبرێ ھر وەســـا
ین رۆژنامڤانی وراپورتـــن نۆچ ب تتایب رنامب ئـــڤ : گوت دا كـــكـــوردی دداخویانی
ھرمی سرانسری ل چكرنا رایا گشـــتی ین دبن بنماین ســـرەكی وكشن ئاســـت بلند
تدھ وفرەنســـی ئینگلیزی ژزمانن ٨٠٪ بابتن وێ رژا دا قووناغ كو دڤ دا ژی وئاماژە

.ی كوردی خومالی كرەستك ٪٢٠ دبیت كو ژی مایی ورژا وەرگران
دیپلوماتیك  لومونـــد ی رۆژنامڤانی ژپـــرۆژێ "٣ " ژمارە نوك ھتـــا كو ی ژی گوتنـــھـــ
وەشـــاندن ھاتی بوری پاشـــین یا ســـاال چریا مھا وێ ل ژمارا وئكـــم فتینـــكـــوردی دەرك

برزێ پیشیی دەربكڤیت. ئاست وەكش ب بھت چند ژمارن ی ل وچاڤرێ
ین سرەكی دتوەرن ئامادەبویان پشكداری ژمارەكا ڤكری ژی روونشتنا ڤ دووماھیا ل

دەومندكرن. ھاتن وان بۆچوونن ب وێ كر وچند الینن دا بابتی

گنگشكرن ھات لدھۆك كوردی دیپلوماتیك لوموند سربورا
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مین ھبجی شھید ڕۆژنامنووسانی ل لیژنی پشتیوانی كردن
دەكاتوە بسر

ئوشارە  بۆ خكی سۆزیان ھست و مبستی دەربینی ب و چاالكیكانیاندا و كار ل میانی
ڕۆژنامنووســـانی ســـندیكای ل ینم ڕۆژنامنووســـانی ل كردن پشـــتیوانی شـــاندكی لیژنی
ئندامانی محمد شیالن و سعید ژیان لژن و برپرسی خرامان محمد ل پكھاتبوون كوردستان، ك
ئو ژن رۆژنامنووسكی سرداندا چند كرد، لو شاری ھبجی شھیدیان سردانی ،لیژن
كۆبوونوە، لگیان خوشـــكان یكگرتووی ڕكخراوی لقی ھۆی و ل بســـركردەوە دەڤرەیان
ل باسیان نزیكوە و پاشان ل ژنل پكھنانی ھۆكارەكانی تیشك خرای سر كۆبوونوەكدا ل
پكناوبراو چ شـــاندی كرد ھروەھا دەڤرەكدا ل یننووســـانی مڕۆژنام كشـــ و گرفتكانی

رۆژنامنووس ئامادەبووەكان كرد. ب وەفایان پشكش و گوی ڕز
كیمیابارانكردنی (٢٢)سای بۆنی ب ل سلمانی، ینم لژنی رۆژنامنووسانی ئاماژەی جی
برامبر خۆیان ھستی دەربینی وای تیایدا و دەركرد بیاننامیكیان شـــھیدەوە ھلبجی
ڕگی ل كرد، ك ڕۆژنامنووسان ئاڕاســـتی خۆیان خۆشی و دەست ئم كارەســـات ســـوپاس
میانی ل پاشـــان كرد، ئاشـــنا دونیا ب ڕووداوەكیان مژووی و قمكانیانوە دەنگ و ڕەنگ
لســـر گوینیان تاج شـــداربووەكانی یادەكب توژە و الین بشـــانی شـــان ســـردانكیاندا
و شـــارەوانی ســـرۆكی گیاندە خۆیان پیامی نزیكوە ل و دانا بجـــھ مـــزاری شـــھیدانی

ھبجی شھید. قوربانیانی سرۆكی كۆمی

دەومندكردنی مبســـتی بـــ كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی لقـــی مووســـی ســـندیكای
ركخست. دیداری دوو رۆژنامنووسی، كاری شرەفی میساقی رەشنووسی

الســـالم) ل شـــارۆچكی  رۆژنامی (طریق بارەگای ٢٠١٠/٣/١٩ ل رۆژی ل یكم دیـــداری
چوو. بڕوە ل رۆژنامنووسان ژمارەیكی برچاو ئامادەبوونی ب (تلكف)

رۆژنامنووســـان  ٢٠١٠/٣/٢١ ب ئامادەبوونی رۆژی (قوش) لشـــارۆچكی دووەم دیـــداری
،كشـــارۆچك و نووســـرانی
كۆمـــی ھـــاوكاری  بـــ
قوش لقی كلدانی رۆشـــنبیریی

ركخرا.
مووســـ لقـــی ســـكرتری
و رۆژنامنووس سالم غسان
پۆ ئندامی دەســـتی لتیف
دیداریان ھردوو لق، كارگی

بڕوەبرد.
ھردوو ل باســـ شـــایانی
و دیدارەكدا چندین پشنیار
كرەشنووس بارەی ل تبینی

روو. خران

شرەفی میساقی رەشنووسی تاوتوكردنی بۆ دیدار دوو و مووس لقی
رۆژنامنووسی كاری
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سندیكای لنوان ھماھنگی و كوردستاندا ل رۆژنامگریی رەوشی تاوتوكردنی مبستی ب
بارەگای  ٢٠١٠/٣/٢٤ ل رۆژی رووناكبیرییكانی فڕەنسا، ناوەندە و رۆژنامنووسانی كوردستان
ب ئامادەبوونی رۆژنامنووسانی كوردستان نقیبی عونی ھولر فرھاد ل شاری ئنجوومن
رۆژنامنووســـانی شـــاندكی ل ئنجوومن پشـــوازی ئندامانی حوســـن ئكـــد موراد، جمال
و فڕەنســـا رووناكبیری گورەی و رۆژنامنووس كلود) (جان بڕز كھاتبوو لپ ك فڕەنســـا
(رەزوان بادینی) ســـرۆكی  دكتۆر بڕزان و رۆیترز رۆژنامی ل رۆژنامنووس ماری) (روز
وەزیری بڕز ل نووســـینگی (الن تلعت گلی) خاتـــوو و ل كۆلژی ئاداب بشـــی راگیانـــدن

كرد. با خوندنی
پكھاتی و چاالكییـــكان كارو باســـی دوورودرژی نووســـان بقیبی رۆژنامن لـــ دیداركدا
ل و ســـندیكا و دەستكوتكانی لژنكان كاری ســـر خســـت تیشكی پاشـــان ســـندیكای كرد،
پرۆژەیك وەك ســـندیكاوە الین ل ك كوردســـتان، ل رۆژنامگریی یاســـای سروشـــیانوە
و ماددە چند ھمواركردنی ب دواجاریش كرا، پرلمانی كوردســـتان ب پشـــكش و ئامادەكرا

كرا. پسند كوردستانوە پرلمانی ل الین بگیك
الین ل ك وردانـــ و زانیارییئ بۆ پزانیـــن و ســـوپاس وای میوان شـــاندی لـــ برانبردا
ب الینی بوپڕی سندیكا ك دەربری خۆیان خۆشـــحای رۆژنامنووســـان خرانڕوو، نقیبی
كارە رۆژنامنووسان لكوردستان، مافی دابینكردنی و رۆژنامگریی چسپاندنی ئازادی لپناو

پیشییكانی ئنجامدەدا.
ھاوكاری و بۆ نیشـــاندا خۆی ئامادەیی میـــوان شـــاندی كۆبوونوەكدا، لـــ توەركـــی دیكی
لسر رۆژناموانی شۆپی وۆرك و بمبستی كردنوەی خوول سندیكادا، لگڵ ھماھنگی
و رۆشنبیری ئاستی رۆژنامنووســـیی، تاوەكو بواری ل شارەزا پســـپۆڕانی و دەســـتی مامۆستا

پش ببرت. برەو كوردستان پیشیی رۆژنامنووسانی

شاندكی رۆژنامنووسانی فڕەنسا
دەكات سندیكا ئنجوومنی بارەگای سردانی
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ل ھۆی كوردســـتان، رۆژنامنووســـانی ٢٠١٠/٣/٢٨، لقـــی كركووكـــی ســـندیكای رۆژی
رۆژنامگریی (٩٩) ســـای یادی بۆنـــی ب كركووك، شـــاری ل (لعراقیـــئ) فزیۆنـــیلت

سازكرد. ئاھنگكی توركمانی
محمد علی رۆژنامنووسان حامید و كركووك پارزگاری بڕز عبدولەحمان مستفا
و ســـندیكا ئنجوومنی ئندامانی حوســـن ئنوەر و مـــوراد ئكد و ســـكرتری ســـندیكا

بوون. كنگئامادەی ئاھ رۆژنامنووسان رچاو لب ژمارەیكی
ب تیایدا ئاماژەی كرد، پشكش گوتیكی كركووك پارزگاری دەستپكی ئاھنگكدا، ل
رۆژنامنووسانی ل گرمی بۆنیوەش پیرۆزبایی و بم كرد توركمانی رۆژنامگریی مژووی

كرد. توركمان
سندیكای كوا كردەوە، جختی گوتیكیدا، ل سندیكا، سكرتری محمد حامید پاشـــان
پناو دەستبركردنی و ل دەگرت خۆ ك لنالی و نتوە ھموو كوردستان رۆژنامنووسانی

تدەكۆشت. رۆژنامنووسان ب ب جیاوازی مافی
گوتیكی كركووك، ل لقی توركمان رۆژنامنووســـانی نونری زیائی عبدولقادر دواتر
توركمانی رۆژنامی یكم دامزرنری (قودســـی زادە) رۆی ئاماژەی ب تیایدا خوندەوە و

توركمانی كرد. رۆژنامگریی پشبردنی ل برەو (الحوادث)، ناوی ب
ئســـعد لالین توركمانی رۆژنامگریی مژووی بـــارەی (٣) باس ل دوای گوتـــارەكان،

كران. پشكش قانونی كركووكی و عومران ئحمد و ئربیللی
وشـــی خزمتی ئوانی ســـر ب رزلنان بوانامی و لـــ كۆتایـــی ئاھنگكدا دیـــاری
ئنجوومن ئندامانـــی و ســـكرتری ســـندیكا و پارـــزگار لالیـــن توركمانییـــان كـــردووە،

دابشكرا.

رۆژنامگریی یادی سندیكا كركووكی لقی
دەكات پیرۆز توركمانی
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پارزگاری  ئامادەبوونی ب ،(العراقی) كنای ھۆی ل سندیكا كركووكی ٢٠١٠/٣/٢٨ لقی رۆژی
توركمانی سازكرد. سای رۆژنامگریی (٩٩) یادی ئاھنگی كركووك،

ئكد و سكرتری سندیكا علی محمد حامید ل پكھاتبوو ك ئنجوومنی سندیكا، وەفدی
ل كرد و ئاھنگكیان بشـــداری ســـندیكا، ئنجوومنی ئندامانی مـــوراد و ئنـــوەر حوســـن،

ئمی خوارەوە دەقكیتی: كرد، پشكش وتیكی ئاھنگكدا سكرتری سندیكا
میھرەبان و گورە خوای بناوی

ھاوكارانمان، و مستفا، بڕزان برایان عبدولەحمان پارزگاری كركووك كاك جنابی بڕز
ســـندیكای ئندامانـــی ئنجوومنـــی ھاوكارانـــم توركمـــان، رۆژنامنووســـان و رۆشـــنبیرانی
رۆژنامنووسان.. سندیكای كركووكی لقی ئندامانی و ســـكرتر كوردستان، رۆژنامنووســـانی

توركمانی رۆژنامگریی سای ٩٩ یادی رۆژنامنووسانی بڕز میوانانی
وبركاته ورحمالله علیكم السالم

كوردستانوە رۆژنامنووسانی ئندامانی ئنجوومنی سندیكای و نقیب ناوی ب بدەن رگم
بۆنی تپڕبوونی ب بكم، الیك ھموو ئاڕاستی گرم لرە ئامادەن، پیرۆزباییكی بشكیان ك
یكم  و ی توركمانییمین رۆژنامكی ی (حوادث)ەوە كدەرچوونی رۆژنام بســـر ٩٩ ســـاڵ
مدنی  (احمد خوالخۆشـــبوو الین لـــ خۆشویســـتدا ٢٤/شـــوباتی/١٩١١ لم شـــارە ل ژمارەی
ل رزلنان یـــادە و ئو راگتنی ئمۆ بۆ زیندوو كـــ دەرچووە، خۆشـــحاین قودســـی زادە)ەوە
ك لقی دەكین نگئاھ ئم بشـــداری ھاوكارانی، و زادە) قودســـی (احمد ھوڵ و ماندووبوونی

دەكات.. سازی دەستخۆشییوە ب كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای كركووكی
و  ئاســـان كاركی ھروا كركووك، شـــاری ٩٩ ســـاڵ ل پش رۆژنامیك دەركردنی بگومان
برز وھ ئم ئو رۆشنبیریش بت. سیاسی رۆژنامیكی تایبت ئگر بووە، بن گرفت ب
خكی كردنوەی ھۆشـــیار ل ھبووە خۆی رۆی رۆژنامی(حوادث) كـــ دنیاین و دەنرخنیـــن

تایبتی. ب توركمان گلی و گشتی ب كركووك
بۆ بریتانیا ھزەكانی ھاتنی لگـــڵ دیكی، دەستخوشـــككانی وەك دیـــارە ئم رۆژنامیش
یكمی  ١٩١٨ ل ســـروبندی كۆتایی جنگی ســـای ل كركووك، شـــاری داگیركردنی عیراق و
لم توركمانی رۆژنامگریی كاروانی یكمـــی قۆناغی و دەوەســـتت كار ل ب تواوی جیھانی،
سرەتای دامزراندنی ل ھر كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ل مئ كۆتایی دت. تو
سندیكای تكای رۆژنامنووسان  ك ئاڕاستی كارمان كردووە، ١٩٩٨ بو سای ل سندیكاوە
یكسانیش و ب شوەیكی و سیاســـییانوە ئینتیمای نتوەیی ب جیاوازی بت ل كوردســـتاندا،

بكات. رۆژنامنووسان تكای مافی و ئازادی ل داكۆكی
توركمانی رۆژنامگریی ساۆژی ل گوڕ و گرم بشداری نكیش ساریتن وەك ھروەھا
نتوە نو رۆشنبیرانی رۆژنامنووســـان و یكیزی وای پمان و دەكین و عرەبی و ســـریانی
پكھاتكان گشت نوان پیوەندی پتوكردنی بۆ گرنگ و پویســـت كاركی جیاجیاكان، كھاتو پ
بنماكانی چســـپاندنی ســـایی ل ك عیراقك دەیخوازت. عیراقی نوێ ك ئمۆ دارشـــتنوەی
تاككانی ھموو و پارزراو بت پكھاتكانی تكای مافی یاســـادا، ســـروەری و دیموكراســـیت

بن. ھاوتی پل یك
ك بووین لگڵ ئوەدا ســـرەتاوە ل ھر كوردســـتان رۆژنامنووســـانی ئم ل ســـندیكای
بشداری كورد شـــانی رۆژنامنووسانی ب شان ئاشـــۆری و كلد و رۆژنامنووســـانی توركمان
رادەیكی گونجاویش ســـركوتوو تا و بكن ئۆرگانكانی و ســـندیكا پكھاتی ل گرم و گوڕ

ئاھنگی ل كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی وتاری
توركمانی رۆژنامگریی سای ٩٩
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كســـك (ھاوتی)دا ٢٠١٠/٣/٢٩ی رۆژنامی ممكشـــی (٦١٤)ی رۆژی ژمارە (٧)ی لالپڕە
زەوییكی رۆژنامنووســـان (١٨٩) پارچ ب ســـبارەت بابتكی ھولری) (ئردەالن ناوی ب
بۆ ھولرەوە شـــارەوانی رگی ل رۆژنامنووســـان ســـندیكای دوایی بم وە كوكردۆتـــب
بۆی ،دایت سندیكا ب دەرھق قسی ناھقی بابتك ھندێ كردبوو.. دابین رۆژنامنووسانی

بدەین: وەیم روونكردنئ بڕزەش ئو و رۆژنامنووسان رای گشتی بۆ بوو باش پمان

ب پشكش ناوانی ئو (٥) ســـاڵ پشـــی ســـندیكا پداوە، یكم/ وەك پشـــتریش ئاماژەمان
ك كراون پشـــتگیری راگیاندنوە الین دەزگاكانی ل كات ئو كردووە، حكومت ســـرۆكایتی

..بوون سوودمند بشكیان ماوەیدا لو بگومان بم ...بوونند نھیچیان سوودم

ل ٢٠٠٩/٦/٢٢ ل ســـرۆكایتی  زەوییان ئو دابشـــكردنی لســـر كۆتایی دووەم/ رەزامندی
ب ھونـــری تایبت ھۆكاری لبر بجكردنكـــی ج و دەرچـــووە ئنجوومنـــی وەزیرانـــوە

كرا.. بۆ تیروپشكی ك ٢٠١٠/٣/١٨ بۆ دواكوت شارەوانییوە

وا  ھولر شـــارەوانی ســـرۆكایتی لگـــڵ رۆژنامنووســـان ســـیم/ ئمـــ لـــ ســـندیكای
لو بكنوە ئاگادارمان (١٨٩) ناوەكـــ لیســـتی بۆ تواو وردبینی پاش ئوان كـــ رككوتوویـــن

...بوون سوودمند پشتر ك ناوانی

بیاری  پی ب مئ سوودمندەكان، و ناوی وەم گیشتی و شارەوانی وردبینی پاش چوارەم/
سوودمند و سندیكان ئندامی ی كنوووسانرۆژنام ناوی ئو یدەگی لیستی ل ئنجوومن،
پشكشی رەسمی ب نووسراوی و دەپاوین سوودمندن، ناو ژمارەی ئوانی قدەر ب نبوون،
لســـر بدەن رەزامندی ك دەكین داوایان ل دەكین و وەزیرانی ئنجوومنی ســـرۆكایتی

سوودمندەكان.. ل شونی ناوەكانیان دانانی
شارەوانی... یان سندیكا، نك ،وانئ تنھا دەستی ئوەش ك

رزماندا لگڵ

سندیكای سكرتری
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/٣/٢٩

كوردستانوە سندیكای رۆژنامنووسانی ل روونكردنوەیك

بوارەدا. لو بووین
رۆژنامنووسانی بووە بشداری برایانی خۆش پمان مئ م كب راشكاوان تر دەموێ لرەدا
وای ئومدمان و داوە ھویشمان پناوەدا لو و یھ ئستا ك لوەی بت گورەتر و زیاتر توركمان
رۆژنامنووسان، تكای برژەوەندی بۆ ئویش بت، تۆڵ و توند زیاتر كیوەندییپ داھاتوودا، ل
و دەكات كار ئاڕاستیش بو ھر و ییپیش سندیكایكی رۆژنامنووســـان چونك ســـندیكای

دەكاتوە. قووڵ زیاتر مایبن ئو رۆژیش ب رۆژ
 ل توركمانی رۆژنامگریی ٩٩ سای جژنی پیرۆزبایی گرمی ب تریش جاركی كۆتاییدا ل
ل توركمانی رۆژنامگریی ھیوادارین دەكین، توركمانكان برا و خوشك گشت و بڕز ئوەی
و ھر شاد بكات، شگ زیاتر ئارامدا دیموكراســـی فیدرالی ســـایی عیراقكی ل و قۆناغی نویدا

بن. سرفراز
علیكم والسالم
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پایتختی  لھولری خۆی لبارەگای  ٢٠١٠/٤/٥ سرلبیانی سندیكا ئنجوومنی
راسپاردەی بیارو چندین تیدا خۆی ئنجامداو مانگانی كۆبوونوەی كوردستان، ھرمی
كرد، دابوون، پسند ئنجوومن مانگانی كاری لبرنامی ك ئو بابتانی دەربارەی

:وانل
رۆژنامنووسیی سای یادی (١١٢) بۆ تسل ترو برنامیكی بیارلدانی و ١. داڕشتن
ك لسرەتادا بڕزلنان لخزانی شھیدانی  ،ردەوام دەب٤/٢٥ ب تا /٤/٢١ ل ك كوردی
حق)  ٤/٢٢ یادكردنوەی رۆژنامی (بانگی لرۆژی پاشان پدەكات، دەست رۆژنامنووس
ل تایبت كۆڕكی چند ٤/٢٣ و ٤/٢٤یش رۆژانی دۆكان، لقزای (نجاس) ئشكوتی ل
دواتریش دەكرت، پشكش دوو رۆژەدا لم بیانی ك لالین موانانی بابتانی ئو بارەی
موكریانی)  حوزنی بیادكردنوەی بھشتی (حوسن ٤/٢٥ لرواندز لرۆژی كفیستیڤا

پدت. كۆتایی كرمانجی) (زاری رۆژنامی و
كوردستان ھرمی حكومتی لالین ك زەویــیــی  پارچ  (١٨٩) ئــو  ــارەی ب ل  .٢
پشكش یاداشتك ب سندیكاوە ئنجوومنی لالین ٢٠٠٥ـوە لسای ك ترخانكرابوو،
بئامادەبوونی   ٢٠١٠/٣/١٨ رۆژی كرابوو، كوردستان ھرمی حكومتی بسرۆكایتی
ئنجامدرا، بۆ تیروپشكی راگیاندن دەزگاكانی سوودمندو لرۆژنامنووسانی ژمارەیك
جۆرە ھیچ برامبر ناحقییك جۆرە ھیچ ك دەكینوە روونی دیك جاركی لرەشدا
سا پنج مــاوەی سوودمندبوون، رۆژنامنووسانی ئو نكراوەو رۆژنامنووسك
بھاوكاری سوودمندبووە، پشتر ك لو لیستدا كسك ھر درا بیاریش لچاوەڕوانیدان،
و دەكــرێ بۆ تــواوی وردبینی ھولر،  سرۆكایتی شارەوانی و شارەوانی وەزارەتــی
شایست ك دیك رۆژنامنووسانی ب ندبووانسوودم ئو لجی ناوەكانیان دەستوەو

سندیكا پارزراوە. تۆماری یدەگی للیستی ناوەكانیان ك (مستحق)ـن، دەدرێ
نزیكدا لئاییندەیكی ك ئوە كردەوە لسر دیك، جختی جاركی سندیكا ئنجوومنی
تازە سندیكا داوای  و دەكــات كوردستان ھرمی حكومتی سرۆكی بڕز سردانی 
ئستا تاكو ك رۆژنامنووسانی ئو  بسر زەوی بدابینكردنی  سبارەت دەكاتوە،

.بوونند نسوودم سندیكا نووسینگكانی للقكان و
جخت و داكۆكیكردن لرۆژنامنووسان لژنی بكارو راپۆرتكانی پداچوونوەكرا .٣
ك پشلكاری دەستنیشان بكات تانحا ئو بوردی دەبت كژنل وە كوە كرایئ لسر
باشتر بۆ رووشون ھندێ دانانی لگڵ كوردستان رۆژنامنووسانی ب برانبر تدابووە

كارەكان. بڕوەچوونی
یادی (١١٢) ببۆنی لگرمیان ك درا یینم لژنی چاالكییكی ئنجامدانی بیاری .٤
جۆراوجۆر، بابتی ھندێ دەكرێ، سرەڕای تاوتوكردنی كوردییوە رۆژنامنووسی سای

بوون. وەككۆبوون ئامادەی ئنجوومن ئندامانی تكای باس شایانی

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

٢٠١٠/٤/٥

سندیكا ئنجوومنی مانگانی كۆبوونوەی



كارەساتی  و (راپڕین)  وانل بكین، نموونیك چند بۆ ئاماژە تنیا دەكرێ لرەدا
ئم ئاستنگدا،  ل پ سات و كات لم دەین بارەیوە  ل ،١٩٩١ سای كۆچەوەكی
قوماشی مووان بھ و چاوی خۆی پش ل ماڵ و بۆ چووبووەوە شھیدی كسایتیی دوو
ھولر ناسیاوی كم ئوەش كرابوون. ئوە سرباری دفن و كفن لفیك بری (تۆل)ی
خۆ .كردبن مای ئوان ل خۆیان، روویان قورتاركردنی ژیانی مابوون بۆ دەوروبری و
(پیرمام) چند  ھاوینھواری ل ك ،ەوەككۆچ رۆژەی چند ئو و (راپڕین) درژایی ب
(پشمرگ)یكی چند لگڵ ،كناوچ سربازی خوالخۆشبوویكی پچووبوو رۆژكی
و پخۆر نان دەبووای ژەم س و لدابۆوە پای ئوان مای دیوەخانی ل ھاوەی خۆی،
ھاتوچۆی ئوانی  زۆربی بوو لوەدا سیر بكرێ، ئامادە و چكدارەكانیشی خۆی بۆ
ژن ئو نماندەبینی رۆژان ل رۆژێ كچی بوو، پرتوبۆیان دواوە ل دەكرد ماكیان
تایبتی ب ماوەیك بوو، الیكی دیكوە ل بكرێ. بدی ل ناڕەزاییكی یان گرژ بكات روو
دەتوانین بكو دەكرد، پ خانم ھست ئو الی ل عجیبمان (ئیرادە)یكی دواییدا، لم
زۆربی ل ھستمان كرد دوایی بم تنانت تپڕاندبوو، پیاوانیشی ندێ لھ ل بین
الی  دواتر و ٢٠١٠/٣/٢٧ شمووی رۆژی ل ك باتمان)یانی لوقم) لو و ناسیاو و خزم
ب فیتی جگرەكشانیان بوو، و كردبوو قڕەباغ شونی پرسكیان و بردەمی سرەوە
ھاوتا ب جگرەكشكی زووەوە ل تمنكی ئافرەت ئم نموون ب ھر بووە. (ئیرادە)تر
ب مگر ندەكرد، كسك ھیچ بۆ حیسابی دەگرت لوەوە ب جگرەی ك تنانت بووە،
ئم سر ل بگرتبا، خۆی باوكی یان لبردەم تایبت كسی ھندێ لبردەمی دەگمن
س دوو كچی ماوەی دەبووینوە، رووبڕووی یكدی ئمدا جار لگڵ زۆر خووەی
پرسی: لیم ناوە، كھل و وازی شناك جگرە وا ھستم كرد ھیكا ر لوبمل ساك
داومتوە،  وای وەمكی بكن بوا بنی، خووە لم واز توانیوت و بوویت (عاقل) وا چۆن
ل كی پاوانی بكات وەمكی و سانك جۆرە ئو بوو وانل با چیرۆكنووسك ھر
و ژیانی ل بارەی سربوردەی زۆر چیرۆك و ك ،پاك ژن ئم ب داخوە چیرۆككانی.
برۆكی كوشندە نخۆشییكی ناكاو ل مانگی دوایی س دوو لم ھن، توانای كۆمیتی
 ك ھاتووچۆی ئو خۆمانوە ھر زوو زانیمان ئم الی لیدا. (قودەت (تیری و وەكو گرت
لم دی ئازیزان بم سوودە، ب دەكرا، پ ئوروپاشی تنانت دەوروبر، دەوتانی بۆ
 ٢٠١٠/٣/٦ رۆژی ئوارەی بوو بوو باش ئوەی ناكات، دونیا مای بۆ حیساب حاتاندا
كامیرا ب ئوارە بۆ نوژی خۆ ئامادەكردنی ل كاتیی كردبوو، الی بۆ سردانكی تایبتیمان
با پمانگوتمان: توسوە ب جارك  ھموو وەكو و گرت  لی سرەمان بچووككمان
چرتمان بوونیشی ناڕەزایی لگڵ چندە جوانی..!؟ تیركی بزانی و بیبینیوە خۆت دوایی
دەزانین و كدەم مئ ك تایبتی ب گرت، سرەوەمان ئو ونیی و ھنا كامیراك ل
بن. ھاوەیان و ھاوڕاز كامیراكانیان زیاتر كس ھموو ل دەب رۆژنامنووسان دەین
دیجیتاڵ تایبتی  ب ئاسایی، كامیرای شونی  قت  مۆبایل كامیرای بین  ئــوەش دەب
تۆ جار ھموو ك كۆڕێ)، ئاغای جمیل (عائیشی بت ل رەحمتت ھزاران ناگرتوە،
وا دەكردین، رۆژنامنووسییكانم سورترت و رۆشنبیری كارە ل سر زیاتر ھمووان ل
ئمش ئم و رۆژنامنووسان (پیام)ەمان بۆ ئم گیاندنی ھۆی بوویوە دیكیش جاركی

تۆماركرد..! خۆشویستانت بۆ یادگارییمان
ژمارە ل كردبووین ل خانم بوو وای ئو كاتی خۆی توانجكی ،باسیش شایانی ئوەی
گانب وشی بكارھنانی مڕ ل خۆشویستكمان بابتی ناوەڕۆكی گۆڤارەكمان (١٧)ی
ورووژاندووە چ رۆژنامنووسانی ئستا تاوەكو لوساوە ك بكینوە، رەت ل زمانكمان

دەنووسرێ..!! لسر بابتی دیك بوكراوەكانی ل چ و (رۆژنامنووس) ل
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